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Oliveira Pinto : 

Immi,qração chineza e japone:a (pt•ojecto 
n .. 1.'14 A). Pag • . 233 (9io. :S.essao em 12 de 
~f!Çemb.l'o) . . :Pag~. -~62 .e 263 (92• sessão em 
i3 de setembro). 

Oliveira Valladil9 ; 

Projecto n. ;t7.8. pag • . 130 {88• sessão em 8 
de sete in bro}. 

Orçamento i!o .7'4irt~terio da Guerr(~ (projecto 
n. i93). Pags. 4~~ e 493 (iOO• sessão em 22 
de setew!:>r.ol~ - . 

. Paula Gui~~~~~~ : 

01·ça1!1-!Jnto do li{i??-.isterio da . (J;uerra (proj.ecto 
n. 193). ;Pag~; 40.0 e 401 (97• ~~se.ão em 19 de 
setembro). · · · 

Pereira de Lyra: 

Dissolução da mq,_fli!~'(atura de P .ernarnp?J,ao. 
Pag. 685 (108• sessao em 29 de setell\bro). 

Pires Ferreira : 

l!'f'ciii.9JO '!h 1 7 ~. Pag. i32 (8811 seasã() ·em 8 de 
setembro). 

:Projepto n. 1[J3. f~g, .232 (9ia se.ssã() cem 12 
· de setembro) • 
,Qu~stão itali<Nna. Orga,rnemo do Yinisterio da 
-·lndustria, ViA~êio c (Jbras Publicas. :Pags. 

304, 305, 3Q7 e 30~ (9~~ .sessão em ifi de se
~embro), 

Supremo -Tribunal Militar (projecto n. 122). 
_ Pag. 301(96" sessão em ·n de setembro). 
Engenheiros navaes (projecto ~. H B). Paga . 

420 e 421 (98• sessão em 20-de setembro). 
4u-;viJio$ ~ $.stqrj.Q~ (projecto 11. 198). Pags. 585 

a 587 (103• sessão em 26 de setembro). 

Presidente : 

Pag. 91 (87• sessão em 6 de setembro). Pags. 
228 a 231 (91" s~~s~o em 12 de setembro). 

:Retumba: 

Pro}eoto 'n. 155. Pa;!)'s. 137 a 142 (88a sessão 
elll 8 ~:te se~ell\bro). l'ags . 705 e 706 (í09a ses
são em 30 de setemb'ro) , - -

CQ,pitã,o de fragrz~a Fral'!oisco Carlton Otto da 
· Silva. Pa{l'· H~ (88• sessão em 8 de setembro). 
Pro}ecto n. 156. Pag. 237 (91a sessãoem 12 

de setembro). 
Explicação pessoal. Pags. 341 a 342 (95a sessão 

em I \i de setembro) . . . 
Guarniçã,o do cruzador- «Tiradentes~. Pa,gs. 606 

e 607 (103a sessão em 26 de setembro) . Pag. 
638 (105a sessão em 27 de setembro). 

Rodrlgo de Araujo : 

J'!le~s da Báhia (parecer n. 70 A). Pag. 49 
-' (85\l. sessii:o em 2 de se tembro). 

Compatibilidade do Dr. Vioen!e de Souza:_ {_pa
recer n. •90l. P.ags. '258 e 2;:>9 (92" sesgao em 
13 de setembro). · 

Seabra: 

Aoonteoiinentps de 1 O e 12 de abril. Pags. 434 
a 44:5 (98a ses'são em 20 de setem'bro) . Pags. 
475 ·a 485 (99"- sessão em-21 de lietembro) . 
Pags. 49.6 JJ. 512 (iOOa sessão é-m 22 ode se
tembro). 

P ro:je.oto n. 1 _(-veto -do .Sr. Vice-Presiden•te da 
Republica). Pags. 6-14 e 645 {10.6a ·sessão em 
28 de setembro) . 

ljjev~rin.o Vieira: 

I senção de direitos (projecto n. 70 A). Pags, 
13, H, Hi 'e 17 (S4a sessão em 1 de ~êterri.bro). 

Eleições iJ.a Bahia (parecer n. 70 A):' Pag. 47 
(85a sessão em 2 de setembro). Pags ."Si; 82, 
~3 e 84 (86"' sessão em 3 de setembro).· 

Pro}ecto n. 1. 7 8. Pags. 130 e 131_(88" sessão em 
8 de setembro) . 

Reforma dos telegrap_h,os (projecto ~ · 118). Pags . 
f36 e 137 (88• sessão em 8 de se~embro). 

Depo•·tação (req~rimento dos Srs. Ba,~aró. e 
A. Stockler). P~g. i43 (88" sessão em 8 de 
setembro). · · -

P 1·o}ecto n. 177. Pag. 201 (90a sessão el!l ~O de 
setembro). Pag. 496 (100a sessão em 22 de 
setembro). 

Projecto n . 130. Pags. 233e 234 (91• sessão em 
12 de setembro). · 

P1·o}eoto n. 1 2 5. Pag. 236 (9l a sessão .l)m 12 de 
setembro), •' 

Observancia· do regimento . Pags. 277 e 278'(93a 
· sessão em 14 de setembro). . · · 
R efor ma,s de genemes (projecto n. 23 F). Pags. 

342 e 343 (95• sessão em i6 de setemb~o). 
P nJ,iecto n. 1 8 8. Pag . 495 ( iOOa sessão em 

22 de setembro). 
Pro}ecto n. 183. Pag, 627 (104• sessii:o em 26 

de setembro). Pags. ,719 a 720 (UOa sessão 
em 30 dé setembro). 

Subsidio dos congressistas (próJecto n,' · 206). 
Paga . 628 e 629 (105a sessão em 27 de se-
tembro). · 

Pro}ecto n. 1. Pags . 643 e 644 (i06a sessão em 
28 de setembro). 

Explicação pessoal. Pag. 647 (106a sess~o em 
28 de setembro). 

Thomaz· Delfino ·: 

P1·ojecto ·n. 125 . Pags. 236 e 237 (91" sessão em 
12 de setembro). 

Compatibilidade do Dr. Vicente de Souza 
(parece t' n. 90). P ags. 256 a 258 ( 92a sessão 
em 13 ~e setembro). 

01•gament<? do Ministerio da Ind1tstria, Viação 
c Obras Publicas (projecto n. 192). Pags. 404 
a 406 (97" sessão em 19 de setembro). 
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Immig1·açfio ohineza (projecto n. 144 A). Pags. 
463 e 464 (99• sessão em 21 de setembro). Pags. 
490 e 492 (iOO• sessão em 22 de setembro). 

·Thomaz Flores : 

Orçamento do Minister-io da Guerra (projecto 
n. 193). Pag; 494 (100a sessão em 22 de se
tembro). 

Urbano Gouvêa: 

Orçamento do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas (projecto n. 192). P ags. 
562 a 566 (102• sessão em 24 de setembro). 

Urbano Marcondes : 

Negocias do Rio de Janeiro. · P ag. 578 (102a 
sessão em -24 de setembro). 

Camara-;! 

Colonia corr-ecoional na Parahyba dó Sul (pro
jecto n. 151). Pags. 668 e 669 (t07.,sessão em 
28 de setembro), 

Vinhaes: 

Organização do Distá c to Fcde1·al. P ag. 91 
(84• sessão em 1 de setembro). · 

Explicação. Pag. 9 (84• sessão em 1 de se-
tembro). · 

Negocias 1mmíoipaes. Pag. 316 (94a. sessão 
em 15 de setembro). . 

Estr-ada de Ferro Central do Brazíl. Pag. 433 
(98• sessão em 20 de setembro). 

Projecto n. :t55. Pag. 709 (109• sessão em 30 
de setembro). 

Zama: 

Prójecto n. :t (veto do Sr. Vice-Presidente da 
Republica). Pags. 646 e 647 (106a sessão em 
2~ de setembro). · 

Vol. V 
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latorias tontldas no volnmo do m~z do sotmnbro d~ 1892 

AOtlui eleltol"..e•·: 

De Minaa Geraes. Pag. 112 (87a sessão em 6 
de setembro). 

Do Ceará. Pag. i12 (87a sessão em 6 de se~em-
hro). _ 

Amnf•t••· Pags. 2 e 23 ( 84• sessão em i de 
set~mbro). Pag. 147 (88 .. sessão em 8 de 
setembro,, 

Açlo Iaabel - Vide pa~~cer n. 31. 

Ba.ndelra da RepubUea. Pag. 24 (84• 
sessíi.o em 1 de sekmbrol. Vide projeoto n. i85. 
Pag. 354 (95a. sessão em 16 de setembro). ·Pag. 
43i (93" sessão em 20 de. setembro). 

Colonl• ~rreeelonal na. Parahyba do 
Sul-Vide projecto n. i5i e substi t'•tivo. 

Comm\&lúio gel"~~tl. Primeira sessão em 5 de 
setembro, Pags. 86 a. 89. 

Commla.õe• : 

Para organisar um plano geral de isenções. 
Pag, 255 {92>- sessão em 13 de setembro). 

Para rever a.s disposições esparsas e a. lei de 
1857_ s_obre estradas de ferro, Pag, 255 {92" 
so~sa.o em i3 de setembl'O}. 

beela.-.çõe• do Sr. Bellarmino Carn~iro. 
reotitícando o DiJJ,rio do Ormg"l'esso. Pa"', 445 
(98a 11~ssão em 20 de setembro). 

0 

neemraçõe• de voto•: 
_·_Dos Srs. M:. Valladão, Felisbello Freire, Rodri
. _·, S'llel Fernandes, Paulo Argollo, Garcia Pi-

res, Baptis~a. da Motta, Fróes da Cru~, Uchõa 
R~odrigaes, Pires Fe1'reira e Alfredo Ellis, 
sGbre o art. fif' do orcamento da Fa~enda, que 
se refere á annullaçã() das aposentadorias. 
Pag. 24 ( Si~ sesg;ão em t de setembro). 

Do Sr. ArLhur Rios, sobre os projectos n. 48 
(que regula a nav~gacão de ~botagem ), 
ns. 52 e 109 ( creando uma escola de nautica. 
nú E~tado do Pará.). Pa.g. 24 ( 84~ sessão em i 
de setembro). 

Dos Srs. João de A vellar e Aristides Maia, so
bre a emenda do Senado que determina ser o 
pret'eito municipal do Distt·icto Federal no
meado p~lo Presidente da Republic;,. e não -
eleito pelo poYo. Png. 5L ( 85" sesSà() em 2 de 
setembro). · 

Do Sr, Garcia Pires, sobre a collcl11são do pa
recer que reconheceu deputado pela Bahia oa 
Srs. Ma.~ool Caetano de Oliveira. Passos e 
i• tenente Francisco de 'Mattos. Pag. 84 ( 86a. 
sessão em 3 de setembro), 

Dos Srs. Moreira da Sil"o., Fleury Curado, Fon
seea Hermee,Bellarmino de Melldonça., Pedro 
Chermont e F. Schmidt, sobre o imposto _p~e-
dia.l do Gabinete Portug11ez d10 Leit11ra.. Pag. 
113 ( 87a sessão em 6 de setembro}. 

Do Sr. Cantão, sobre o lJrojec1o n. i06 que 
manda passar para a Mumcipalidade a a.d
mi n istração dos cemiterios pu blicos. Pa.g. :113 
{ S7a sessão em 6 de setembro}. 

Do Sr. A Montenegro, sobre o projecto n. i33 
e sua. emenda. Pa.g. 208 ( 90a ~essio em iO de 
setembro). 

Do Sr. loaé Bevila·~a, sobre o pa.reeer·n, 90 • 
Pi!og. 263.( 92k ee~~sao em iS desetembro), 

, · 

-. ·--·_, 
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Dos Srs. Datra. Ni~acio, José Mariano, Juven
. cio de Ag-~.iar e Pires Fer~eira, sobre o ~ro

jecto n. H4, relativo á. ímmigração aslat1~a.. 
Pag. 319(9-!a se~sào em 15 de setembro). 

Do Sr. AI mino Affonso, sobre o projecto n. 1:19. 
Pag. 319 ( 94>- sessão em 15 de setembro). 

Dos Srs. Glicerio, La.uro Muller e Feli8bello 
Freire, sobre o projecln n. i83. Pa.g. 319 (94~ 
sessão em 15 de s~1embro). 

Do Sr. Beltarmino Carneiro, sobre o projecto 
n. 144 A, relativo á imrnigração asiatica. 
Pag. 355 ( 95• sessã:o em 16 de setembro). 

Do Sr. José Bevila.qua, sobre os requerimentos 
dos Srs. Seabra e J. Ourique. Pag, 410( 97a 
sessãv em 19 de $etembro). 

Do Sr. Severino Vieira., sobre o projecto n. 206. 
Pag. 57l ( 102"' sessão em 24 de selem bro). 

; Do Sr. A. Azeredo, sobre o p~njecto n. 85. Pa.g, 
579 ( 102a sessão em24 de setembro), 

Dos Sra. Basilio doR Sant0s, Mur!a e orztros, so
bre o J)rojecto n. 144 A. Pa.g. 579 ( i0.2" ~easii:o 
em 2i de setembro). 

Do Sr. José Bevílaqua., sobre a immigraçãa 
chineza.. Pag. !580 ( i02~ sessão em 24 de 
se~embro). · 

Do .Sr. Francisco de M'aUos, sobt"e o projecw 
D· 200. Pag. 638 ( 105a. sessão em ~de se
tembro). 

Do Sr. J. Viotti, aobt'e o projecto n. i# A. 
Pag, 638( 105'-sessão em Z1 de setembro), 

Do Sr. Gonçalves Ramos, sobre a emenda do 
Sr. Severino Vi~ira, que ma.ndava consider r 
inconstitucional o «til doSr. Pr~~;dente da 
Rep•1àliea ao projecto n. 72 de 1891 e n. i 
de 1892. Pag. 657 ( {(]6a seõsão em 28 de se
tembro), 

Do Sr. Frederico Borges, $obre o projecto n. i, 
Pag, 657 ( 106a sessão em 28 de setembro). 

Dl•trlcto• eleltoraes : 

E1tados do Pará, 1\Iaranbão, Ceará, Pernam~ 
ba.co, Alagôa.s, Bahia, Rio de Janeiro, S. Pau
lo, Minas Gera.es, Rio Grande do Sul a Dis
tricto Federal. ( Vide projec~o n • .209.)· 

BlelçOe•: 

Da. Bahia. Pag~~. 45 o. 49 ( 85~ sessão em 2 de 
· setembro). Paga. 69, 74, 81 a 84 { 86> sessão 

em 3 de setembro). 
Da. Capital Federal. (Vide parecer n. 90.) 
Do Ceará. (Vide psi-ecer n, 91.) 

Emenct.a.: 

Do Sr. Barão de S. Marcos, ao projeclo n. 48, 
regalando a navegação d~ cabotagem. P"g· 7 
{ 84& se&sã.o em i dd eetembro). Pag. 58 ( 85 .. 
ae~aão em 2 de setembr~). Paga. 208. e 209 ( 90a 
sessão andO de se1embro). 

Dos Srs. Barão de S. Marcos, Cesario Motta e 
França Carvalho, ao projecto n. 140 B, fixando 

. a. despeza do Ministerio da Marinha. Pag, 8 
· (S.. ~~e~sito em 1 de setembro)- · 

Do Sr. Bada.ró, ao projecto n. 3{, tornando ap
pli~avel aos animaes de toda e qualquer 
espec i e a di~Jmsiçiio do art. i 0 do decreto 
n. 3163 de 7 de julho de ~883, a que se refer11 
a lei n. 21 de 24 de out~ b~o de 1891. Pag, iO 
( 84• sessão ern 1 de setembro). 

Do Senado, ao proj~cta n. 6 A, organizando o 
Distt'icto FederaL Pags. 12 e 13 ( 84-> sessão 
em 1 d~ so1cmbro). Pags. 39 a 45( 185n sessão 
em 2 de ~etembro). 

Dos Sr~. Bellarm in o de Mendonça, França Car
valho, Indio do Brazil e Manhâes Barreto e 
muitos outro;, ao projecto n. 70 A, relativo a 
isenção de liireitos. Pag, 13 ( S!l" sessão em 1 
de setembro ) • 

Dos Srs. Sá. Andrade, Retunzba, Epitacio Pes· 
sõa e Co11to Gartaxo, aa projec&o n, 70 A, re
lativo a isenção de dír~üos. Pag. 13 ( Sio
seesão em i de sete111bro } . 

Do Sr. Sevet"ino Vieira, &o projeero n. 70 A, 
sobre isen~ão de direitos. Pag. 14 ( 84• sessão 
em i de setembro), 

Dos Srs . Martinho Rodrigues, Rodri~es Fer· 
n:mdes, Gonçalo de Lagos, Pires Ferreira. ~ 
Nogueira Paranaguli, ao projeoto n. 70 A, 
sobre isen~tii.o d~ direitos, Pag. i6 ( 84• ses
são em 1 de setembro ), 

Dos Srs. :M:artinho Rodrigues, Ba!!to~ do Nasci· 
mento, Virgllio Pessoa, O. Ca.rtaxo, E. Pes
sôa, Caetano de Alb\lqUel.'que, J, R"tumba, 
1. do Brazil, Fonseca e Silva, A·. Garcia·, J'. 
de Albuquerq11e e A. ea. .. aJcanti, a.o projeeLo 
n. 70 A, sobre isellçã.o de direi~os. Pag, !6 
( 84>- sessão em 1 ue setembro). 

Dos Srs. J. Avellar,Manoel Fulgeneio, Chagas 
Lo bato e Ferreira. lta.bello, ao projecto n. 71f :4-, 
sobre isenção de direitos. Pag. 17 ( 844 se~sao 
em 1 de setembro). 

Dos Srs. João de Siqueira. e José Marian~, ao 
projecto n. 70 C, sobre isenç5:o de díre1tos. 
Pag. 20( Sta sessão em 1 de se~mbro). 

Da. Camata dos Deputados, a.ô projecto doSa
nado n. 96 A, autorisa.ndo o governo a. con
trac~ar, com o que mais vantagem offerecer, 
o serviço de reboque, por meio de vapores e 
pelo prazo de 10 annos, nas barras dos r1~s 
Ita.pemir\m e Beuevente. no Estado do Ji:spz
rito Santo. Paga. 25 e 26 ( 84• sessão em i de 
setembro}. Pag. 9! { 87" sessão em 6 de se
tembl'O). Pag. 147 ( 88• sessão em 8 de ~e
tembro). Pag. i56 (89a sessão em 9 de 
setembro). 

Do Senado, ao projecto n. 87C, fixa.ndoa des
pel!a do Ministerzo do E.xterior. Pa.g_s. ft1 e 
28 (84n ~es~ào 6lD i d~ setembro). Pag. 124 
(88& sessão em 8 de setembro). Pag, ~~ô 
(\l9" sessão em 21 de setembro). Pag. yw 
(102• sessão eni: 24 de setembro). . 

Da. Ca.man dos Depntados, ao ,projecto n. 24SA. 
vindo do Senado, que autorisa o gove~_no a 
mandar construir poços artezianos em dne

4
1"
5 sos mu.nicipios do Esrodo do Pia.uhy. Pag. 

(85• sessio em 2 de se tem broj. 
Do Sr •. Arthur Rios, ao projecton. i5t,fixpaado 

a despeza do Ministerio aa. Fazat~da.. ags • 
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78 e 79 (86 .. sessão em 3 de ~e tem bro) . Pag. 
i79 (89a sessão em 9 de setern bro). Pag. 186 
(9U• sessão em i O de setembro) . 

Dos Sr5. Homo~o Ba!):tista, Alcides Lima, 
Pereira. da Co&ta., Belhrnl.Íno Carnei~c, 
Pereira de LyN e Rayrnundo Bandeira, ao 
pro)ecto n. 154, lixando a despeza do Minis
ter! o da Fazenda. Pag. 79 (86• sessão em 3 
de setembro). Pag. fSO (89• sessão em 9 de 
setembro). Pa.g. 1B6 {90 .. sessão em 10 de se
tembro). 

Do Sr. Garcia. Pir~s, ao projecto n. 154, ti
:tan.do a despeza do .Ministerio da Fa
zenda. PJ g. 79 · (86" sessão em 3 de setem
bro). Pag. i80 (89• ses~ão em 9 de set· m· 
b~o). Pa.g. 186 (93• aeseão em 1.0 de setembro). 

Dos SrB. Chagas Lobato. A, A7.eredo, Cantão, 
:Sa~ão de S. Marcos, Felisballo Freire, Oli
veira. Pinto, Garcia. Pires, Costa Machado 
e outros, ao p~oj~ct<l n. f.38, estabelecendo 
as condiçõ~s em que pó de ser e:r ·rcida a 
faculdade con Íel.'ida ás sociedades a:o.onymas 
pelo a~t. 32, do decreto n. 164 de i7 de 
Janeiro de 1800; e marcando o prazo d~ um 
anuo para. o recolbi~eato, pebs emi~sores, 
dos bilhetes ao portador emittidos illega.l
meute ; antori~ando o ~go..,erno a emhtir uo-
1aa de 500 rei~. 1$, z.$ e 5~, no vah·r de 
5. 000;000$, recolhendn igual som ma em notas 
de 50$ .para cima.. Pa~. 9{) (87a sessão em 6 
de setembro). Pag, :185 (90~ :;essão em 10 de 
setembro}. 

. Dos ~rs. Ca.ntã:o e outros, ao projecto n. 131, 
relativo á navegação e tra.naporte rle mer· 
eadorias pelo rio lcá oll Putumayo. Pag. 102 
(87"' sessão am6 de setamlll'<l). 

Dos Srs. Ánnibal Falcão e Dem.etrio Ribeiro, 
ao projecto n. 154, fixando a. desp~za do Mi· 
nisterl.a da Fazenda. Pag. :108 l81" sessão 
em 6 de setembro f. Pa~. 180 (89.. sessão em 
9'de setembro). Pag. t86 (90"' sessão em 10 de 
a;tembro). 

Dos Srs. C~sa.rio. Motta J11uior, F. Glicorio, 
Mul"sa, Franva Cll.rvalho, A. Ellis, 
El'ico Coelho e Pacifico Masca.:raobas, ao 
prqjec1o n. 154, fix1 udõ as de~pe~as do !YH
nist,rio da Fazenda. Pag. 108 (87 .. sessão 
em 6 de setembro). Pags. 180 e 1.81 (89a ses
são em 9 de aewmbro). Pa.g. :1.87 (90a sessão 
em 10 de 8e\embro). 

Do Sr. F. Badaró, a~ proj.ecton. 154, bando a. 
despeza do Ministerio da Fa~enda. Pag. !09 
(874 ses•ão em 6 de setembro). Pag. {80{89a 
sesRfio em 9 .de setembro). Paga. 186 e 187 
(SO"- seuão em f O de s~tembro). 

Do Sr. La.11ro Mllller, a.o projecto n. 154, fi
xando a despeza. do Ministerio da Fa"2.enda.. 
Pa.~. · ilf (87"" seRsão-em 6 d~ setembro). 
Pag .. 180 (89& seuão em 9 de setembro). 
Pa.g. 186 (\lJ~ seB.Sãoem !Ode se~embro).. 

Do Sr. Mal:'<liano · de Magalhães, no projeeto 
n. :178, mandando cessar o effei~ da re!)rma 
do capilio João J~sé de Oliveira Freitas. 
Pa.g. 130 ( 88& . aeesão em 8 de setembro). 
Pag •. i5!Hag. IJeltiGut ~ duetembro). 

Dos Sr;;. Severino Vieira. e Paula Guimaries 
ao proj•cr.o n. i78, mand~n.:!o cessa~ os effeito~ 
da reforma do capitão João José de Oliveira. 
Freitas. P~g. 131 [88 .. seasilo em Sde se~m
bro), Pag. 158 (89• sessão em 9 de setem. 
bro). 

Do Sr. Nilo Peça:uha, ao projecto n. 178 man
dando cessar os etl'eitos da reforma do capi
tão João José de Oliveira Freitas. Pa"'. i3i 
(88~ sessão em. 8 de setemhro). Pag. i~S (S9o. 
sessão em 9 de setembro). 

Dos Sl"s. Martinho Rodrigues e Bastos do Nas. 
cimento. ao proje<'-to n. iíS, mandando ces
enr os effeit0<1 da reforma do capitão João 
Jose ãe Oliveira Freitas. Pag. 132 (88a ses
são em 8 de setembro). Pag. 158 {8\l" aessã.o 
em 9 de setembro). 

Dos Srs. Leite Oiticica, Arthur Rios, L. de 
Bulhões, Severi!lo Viein., A. Maia e De
m•trio Ribeiro, llO p~ojeeto n. i5~, fixando 
a dc~pe~a do Minist~rio da Fazenda. Pag. i33 
(88~ sessão em 8 de setembro}. 

Dos Srs. Leite Oitícica, L. da Bulhões, 
Arthur Rios, Severino Vieira.e A. Maia 
ao projecto u. 154, fi"ando a de~peza do ~n! 
nisterio da. Fazenda. Pag. 133 (~8· se!sãO em 
8 de setembro). 

Do Sr. Artb.:.tr Rios, ao pt'Ojectc n. US, r eorR 
ganhando a Repartição Geral dos Tele:;ra• 
pho~. Pa~s. 135 e 136 (88~ sessão em 8 da se
t•mb~o) . • ags. 615 e 616 ({03a sessão em 26 de 
setembro). Pag. 631 li05" sessão em 27 de se
tembro) • 

Do Senado, á. pNposição da Camara dos D~pu
tados, q11e íh:a a força naval para o exerc1cio 
de i893. Pag. 14:'> (88& sessão em 8 de setem
bro). Pagg. 151 e 161 (89" sessão em 9 dese• 
tembro). · 

A.o projecto n. i45, que concede amnislia aos 
revoltosos que tom3.l'am parte nos movimen
tos revolucionarias de Matto Grosso. Pag. 147 
(ssa sessão em 8 de setembro). Pag. i 56 (89" 
aessão em 9 de setembro). 

Ao projecto n. U, reorganizando o corpo de 
~ngea.heiNs navaea. Pags. 147 e i4S {88a -
sessão em 8 de setembro). Pag. {56 (8qa ses
são em 9 de selem bro), Pa.gs. 382 a 384 (96a 
sessão ern 17 de setembro). Pag. 416 (98~ ses
são em 20 de setembro). Pag. 465 (9;)0- sessão 
em 2i de setembre~). 

Do Sr. Retumba e outros, ao projeeto n. 4B rep:u
lando a. navegação de eabolagem. Pag. 162 (89• 
S&\13:à-O em 9 de setembro). 

Do Sr. Marciano de Magalhães, ao projecto 
n. :153 A, de i89i, regulando as relações entre 
c loeador- e o loca.tario). · Pag. i70 (89" sessão 
em 9 de setembt-o). 

Do Sr. Pires Ferreira, ao projecto n. 1.77 deste 
anno, auiorignndo o governo a dispensar do 
exame de trignometría João Ribeiro, para ma.
tricttla.r-se na Faculdade Livre de Direito da. 
Capital Federal. Pa.g. 1\lB (30 .. seSl!ão elll iO de 
eetembrl!)· _ . ' 

Dos Srs. Diouysio Cerqueira e André CanÍ· 
__ canU, ao p~ojeeto n. i'77, d.i&pen~tondC) iJoio 
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Ribeiro do eu.mede ~rigonometria. p;!ol'~ ma.
tricula.r-se na Facaldada Livre de Direi~o d~ 
ca.,ita.l Federa.l. Pag. 20i ( 9J& sessão em to 
de setembro). 

Dos Srs. Bastos do Na.scimen~o e Gl1cerio, ao 
projecto n. 103 A, creando um logar de au· 
dit.o:t' de gnerra. no Estado de S. Paulo
Pag. 231. (9i" sessão em i~ de setembro). 
Pag. 261 (9-2* sessão em i3 de setembro). 

Do Sr. Bal'ão de S. Marcost!lo projecLo n. i53, 
ele\'ando a. pensão de D. Maria Gertrades da. 
Motl& Vieira da Silva, Pag. 234 (91& eeMào 
em 12 de aetembro). 

Do Sr. Marlinho Rodríguoa ai. cÓnolueão do pa
reeer n . 9 i, sobre eleições do Ceará. 
Pag. 244 ( 91" aeasão em 12 de 8dll111bro). 
Pag. 2i6 (93• seasiio em 14 de aetemb1•o). 

Do Sr. Thomaz lleltlao, ao parecer n. 00, sobre 
a. eleição do Dr. Vicentt de Souza., Pag. l!~ 
192& salMo em 13 de setembro), 

Do Senado, ao projeeto n. 108 de t891, c~iaboleo 
cendo os ca110s de comp2~ncia exclusiva. dos 
poderes federaes ou e&tadoaee para resoh·erem 
sobre vias de communicação linvia.es 011 ter
restres e aquelles em guo deve havor aççordo 
entre a. União e os Estadas ou destes entre 
si. Pag. 264 (92"- sesaão em 13 de aetembro). 
Pag. 4lS (98~ sessão em 20 de le~mbro) 
Pag. 465 (99~ sessão em .21 de se~~mbro). 
Pa.g, 51.2 (tO(}a sessão em .22 de setembro). 

Dos Srs. Bellarmino Carneiro, Horaeio Costa, 
Tolentino de Car~alho, Raymuado Bandeira 
e Jo~é Mariano, ao projecto n. {92, Axando a 
despeza. do Ministerio da. Inliustria, Viação 
e Obras Publicas. Pag. 298 (94~ sessão em 
i5 de sete:rnbro). 

DD Sr. Bellarmino de Meadonça., ao projecto 
n. 192, fu:ando ;~, de11peza do Mini6terio ~ 
Indnstria, Viação e Obras Public1111. Pag- 298 
(94 .. sessão em 15 de se~mbro). 

Da commissào de orça.men.w, ao projeeto n. i92, 
ixa.ndo a. despeza do MiniBterio da. lndustria., 
Viaçio e Obras P11blica.s. Pags, 298 e 299 
(94a. sessão em 15 de setembro) . 

Dos Srs. Alcides Lima., Julio de Cas~ilhos, Ho
mero .Baptis~ . Bor~s da Mttdeiroa, Thoma: 
Flores, P"ereira da Costa. e Cassisno do Ne.s
ei"mento, ao projeelo n. 192, fixando a. despeta 
do Minist&rio aa Industria , Viação e Obras 
Publice.a. Pag. 30i (9~~ sessão em 15 d~ se-
tembro). · · · 

Dos · SrB. Cassi11.no do Na.scimeuLo, Julio de 
Ca.stilh.os, Thomaz Flores, Borges de Me
deitas, Homero Baptista., Pereira. da C9sta e 
Alcides Lim~, ao projecto n. 192, fiundo a 
despeza. do Ministerió da. Induatria., Via.ção e 
Obras Publieae. Pag. 30i (94" sessão em 15 
de setembro). 

Doa -Srs. Pire9 Ferreira, Gooç:\lvn F e~·reira, 
Prisct> Paraíso, Azeredo, Rodrigue~ Fer
Da ndes. ·Anírisio Fialho, Uchba Rod~igues, 
Gonçalo · de Lagos, Paeilico Mascarenhas e 
muit.oB_ out.ros, ao projecto o. 192, fixando a 
despeza do Miaisterio da. Industria., -Viaçio e 

. Obras. Publicae; Pag. 308 114.• 6~eão em-15 
. _ . de_ •~bro), 

•.·:··· ~ .. 

D~ ~rs. Pires Ferrei-ra, Nt1~ei~a. Par:~;nasuá, 
•. _,_. r :; ;_;~s Fe-rnandes e Castmtro Juntar ao 
projecto n - 192, fixando a. desp•za do Mihís
terio da Induatt'ia, Viação e Obraa P11bUcas 
P ag. 303 (94'- 5essão em 15 de setembro). ' 

Dos Srs. Urbano J.farcondes, Garcia Pires 0 
Athayde Junior, ao projecio n. 151, creando 
UIJla colonía. correcciona.l na Parahyba. do 
Sul. PaS'. 322 (95• sesaã.o em 16 de setembro\, 
Pag. 432 (9Ba sessão em 20 de setembro)_ ' 

Da. commissilo respectiva, ao projecw n. 151, 
creaodo uma coionia. correecional na. PlU'a.
hyba do Sul. Pags. 322 e 323 (95"' sessão em 
16 de setembro). Pag. 464 {99& senão em 2i 
de satemb\'0). 

Do Sr. Chagas Lobato, ao projecto n. i5t, 
crcnndo colonias correccionaes. Pago S33 (~• 
5ea8âo em i6 de ee~mbro). Pa.g, ~ (994 
sessão em 21 de aewmbro). 

Doa Sra. Urbano Gouv.!a, Caetano de Albu
querque, Ce1111rio lllott.'l. Junior, Dion;yaio Cer
queira, ALha.yde Jt<nior, Bellarmino de ~n· 
donça e Paula Guimarães, ao projecto n. 115, 
a.utnrisando o governo a tr&nl!rerir para as 
armas de infanta.ria a cavallaria, couforma 
ns habilitações do cada um, os offi.ciaea do 
exercho, promovidos dura.nle a guer~a do 

. Pa.ra.guay, para. a de artíihari&, que nesta sa 
acharem sem poder ter accesso ~r f&lta da 
habilitações ~~tenlificas. Pag. 335 (95& aeaão 

. em 16 de eetem.bt-o). Pag. 557 (iOia aeuão 
em 23 de smmbfo). Pag~~. 6i9 e 650 (106& 
sessão em 28 de setembro), 

Do Sr. Marciano de Magalhães, ao projeclo 
n. 1i5, aulorisando o govafno a tr:r.o~retlr 
para 33 arma~ de infantaria. e cuallaria, 
conforme as ha.b•li~ções de cada 11m, os 
offieiaes do ex~rcito, promoTidoe durante a 
guerra no Paraguay, para a de artilharia, oa 
qne nes~a se acbarem sem poder ter a~ 
por fal~ de habilitações scientifie&$. Pag. 337 
(95~ ussã:._o em _1.6 de ~etembro). Pag, 5S7 
(101o. sessao em 23 ·de setembro). Pag. ôlíO 
(1()6a sessão em 28 de setembro). 

Dos Srs. Caetano de Albuquerque e Bellarmíno 
de Mendonça, ao projecto n. H 5. Pag. 333 
(9:>a ses'<ão em 16 de setembro). Pag. 557 
(tOla sessão em 2:1 de setembro). Pag. 650 
(106& seesão em 28 de ~lemb~o). 

Do Sr. Bellarmino de Mendonça, a.o projeoto 
n. 1.22, reorganizando o,Sllpremo Tribalial 
Militar. Pag . 359 (96• llellsão em 17 de se· 
lembro). Pag. 429 (98a sessão em 20 de se-
tembro}. · 

Do Sr. Pires Ferreira., ao proj~cto n. iU, re
organ.izando o Supremo Tribunal Militar. 
P&!1'f!. 36t e 362 (9S• sessão em l7 de se• 
tembro}. Pag. 429 (98a sessão em 2() de •e-
tembro). · 

Da commissão de orçamento, ao projeoto o. t9t 
fixando a despezado Min~~>rio 'da Industria, 
Viaçã.o e Obrl!.$ t'1lblicu. Pag. 362 {IJGa aw 

. sã.o em i7 de eetero bril J. · . · . 
Dos Sr~. Garcia Pires, Home\'0 Baptista, !Sr~ 

Pa.raJSO , · Paula. Arlto1lo, Urbano.Mareotldea, . 
. Gonçalo, d~ . LagoS, lloraei_o Coe ia, _Fttdllrico 
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Borges, Uchôa Rodrigues e muitos o~,h·os, ao 
projecto n. 192. Pag. 363 (96a sessao em 17 
de setem]Jro) . 

Do Sr. Martinho Rodrigues, ao projecto n. 192. 
Pag. 363 (96• sessão em 17 de setembro) . . 

Dos Srs. Horacio Costa, Athayde ?umor, 
Novaes Mello, Lauro Muller e Sch_mtdt, ao 
projecto n. 192. Pag. 363 (96• sessao em 17 
de setembro). 

Dos Srs. Fli.rquim Wer~eck, Thomaz Delfino e 
Garcia Pires, ao proJecto . n. 192. Pag. 363 
(96• sessão em 17 de setêmbro). · 

Dos Srs. Tolentino de Carvalho, J ." Ourique, 
Je~uino de Albuquerque, Lauro Muller, Paula 
Guimarães, B. de Mendonça, Azeredo, Ivo do 
Prado, Lopes Trovão, ~eabra, S~ntos Pere1ra, 
Badaró, Cantão, Schm1dt e muitos outEos, ao 
projecto n. 192. Pag. 363 (96a sessao em 
17 de setembro). 

Dos Srs. Garcia Pires, Paulà Guimarães, J~Jio 
de Castilhos, Rod1·igues Fernandes, Pnsco 
Paraíso e muitos outros, ao proJecto n. 192. 
Pag. 364 (96• sessão em 17desetembro). 

Dos Srs. Homero Baptista, P~reira da Cost~, 
Bellarmino Carneiro, Casslai_Io do ~asci
meí:J.to, Borges de Medeiros, Juho de Cast•~hos, 
Alcides Lima; F. Badar6 e oulros, ao pr9Jecto 
n. 192: Pag. 366 (96• sessão em 17 de se
tembro). 

Dos Srs. J. A vellar, Pacifico Mascarenh3::s, 
Manoel Fulgencio, Badar6, G. Chaves, Joao 
Luiz, Carlos Chagas, Chagas ~Jobato e ~utros, 
ao projecto n. 192. Pag. 366 1 96• sessao em 
17 de setembro). 

Dos Srs. Caetano de Albuquerque e A. A~eredo, 
ao projecto n. 192. Pag. 369 (96• sessao em 

. 17 de setembro). 

Dos Srs. Nogueira Paranaguá, Pit·es Ferreira, 
Alves de Castro,. Augusto Freitas, A. Monte
negro, Casimira Junior. Dionysio Cerqueira, 
B. de S. Marcos e Pacificó,Mascare_?has, a2 
projecto n . i 92. Pag . 369 (~6• sessao em i 1 
de setembro). 

Dos Srs. Nogueira Paranaguâ, Dionysio Cer
queira Alves de Castro, B. de S. Marcos e 
Pacifi~o Mascarenhas, ao projecto n. 192. 
Pag. 369 (96a .sessão em i7 de setembro). 

Dos Srs. José Bevilaqua, N. Paranaguá e Al
fredo Barbosa, ao projeclo n. 192. Pag. 370 
(96a sessão em 17 de setembro). 

Dos Srs. Pires Ferreira e Nogueira Paranaguá, 
ao projecto n. 192 . P ag. 370 (96a sessão em 
17 desetembro) . . 

Do Sr. Badaró, a o parecer n. 69, acceitando a 
reuuncia do Sr. ;)ilatta .Machado. Pag. 388 
(\)7a sessão em 19 de setembro). 

Do Sr. Francisco Veiga, ao projecto n. 193, 
:fixando a despeza do Minísterio da Guerra. 
Pag. 389 (97a sessão em 19 de se tem bt·o). 
Pag·. 713 (10\Ja sessão em 30 de setembro). 

Do Sr. Dionysio Cerqueira, ao projecto n. 193 •. 
Pag. 389 (97a sessão .em 19 de setembro). 
Pag. 69$ (iOSa seasão em 29 de setembro). 

Dos Srs. Mar~iano de Magalhães, Paula Argollo, 
M Valladão e Barão de S. Marcos, ao pro
jedto n. 193. Pag. 389 (97a sessão em 19 de 
·Setembro). Pags. 694 e 695 (108• sess~o em 
29 de setembro). Pag. 712 {i09a sessao em 
30 dé"setembro). ' 

Dos Srs. Barão ·de S. Marcos, Pires Ferreira, 
J. Retumba, Marciano de Magalhães, Ivo do 
Prado Athayde Junior, Francisco de Mattos 
e Nels'on de Vasconcellos, ao projecto n. 193. 
Pag. 389 {97• sessão em 19 de setembro). 
Pag. 694 liOSa sessão em 29 de setembro). 
Pag. 7i3 (109a sessão em 30 de setembro). 

Do Sr. Paula Guimarães, ao projecto n. 193. 
· Paa. 401 (97a sessão em 19 de setembro). 

Pag. 693 (108a sessão. em "29 de setembro) . 
Pag. 712 (109a sessão em 30 de setembro). 

Dos Srs. Uchôa Rodrigues, Alfredo_J. Barbo~a , 
. Martinho Rodrigues, M. Valladao, Rodr•go 

de Ar~ujo , Matta Bacellar, Ivo do Prado, A. 
Montenegt·o, Cantão, Barão de S. Marcos e 
outros, ao projecto n. 192, fixando a despeza 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas. Pag. 401 (97a sessão em 19 de 

·se tembro). · 

Dos Srs. Santos Pereira, J: Retumba, B. Me
deiros, Bastos do Nascimento, qosta _ Ro
drigues, Paula Argollo, Paula Gu1maraes e 
outros, aoprojecto n. 192. Pag. 401 (97• 
sessão em 19 de setembro). 

Do Sr. Badaró, ao projecto n. 192. Pag. 401 
(97a sessão em 19 de setembro), 

Dos Srs. Bellarmino de Mendonça, Eduardo 
Gonçalves, J. Avellar, Flores, Alcides Lima, 
ao projecto n. 192. Pag. 401 (97a sessão em 
19 de setembro) . · 

Do Sr. Thomaz Delfino, ao projecto n. 192 . 
Pag . 407 (97• sessão em 19 de setembro). 

Do Sr. Antonio Olyntho, ao projecto n. 192. 
Pag . 408 (97• sessão em 19 de setembro). 

Do Sr . Lauro Muller, ao projecto n. i22, l'eor
ganizando o Supremo Tribunal Militar. Pag. 
432 (98• sessão em 20 de setembro). 

Dos Srs. Cesario Motta e ·Cantão, ao projecto 
n. 136, relativo ao serviço sanitario marí
timo e fluvial do Brazil. Pag, 454 (99a sessão 
em 21 de setembro) . 

Do Sr . Retumba, ao projecto n. 85, autorisando 
o governo a rever a tabella dos vencimentos 
dos ofliciaes da armada e classes annexas e 
a reformar o Conselho Naval. Pag. 454 (\:1911 

sessão em 2i de setembro). Pag. 567 (102a 
. sessão em 24 de setembro). · 

Do Sr. Marciano de Magalhães, ao projecto 
n. 85. Pag. 454 (99a sessão em 21 de setem
bro). Pag. 567 (i02a sessão em· 24 de se
tembro). 

Do Sr. Francisco de Mattos, ao projecto n. 85 . 
Pag . 455 (99a sessão em 21 de setembro) . 
Pag. 567 (102a sessão em 24 ele setembro). 

Dos Srs. Matta Bacellar, Cantão, Thomaz Del
fino, Nogueira Paranaguá, Anclrê Cavalcanti, 
Martinho Rodrigues e Garcia Pires, ao pro
jecto n. 85. Pag . 463 {99a sessão em 21 de 
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setembro). Pag'. 567 (i02& &Bl!são em .24 de 
ae\embr~). 

Do Sr. Ca1imiro .Junior, ao projeck> n. 183, 
estabelecendo a lei n. 340~ de 24de novembro 
de i888, com as modifica~ões que indica. e fi. 
xando o .prazo dentro do qual devem os 
actuaes bancos' de emissão entrar no' regimen 
desta lei; eic. Pag. · 466 (99~ sessão em 2i 
de setembro). 

Dos Sra. Bellarmino de Mendonça, Indio do 
Brazil, Pedro Che:rmont, Baslos do Nasci~ 
mento e Martinho Rodrigues, ao projec~o 
n. 193, fixando. a. deapeza. do ll1inisterio da. 
Guerra. Pag. 492 (iOOa. sessão em 22 de 
setembro). Pag, 693 (iOSa sessão em 29 de 
setembro). Pag, 7i2 (iOOa sessão em 30 de 
setembro). 

. Dos Sre. M. Va.Uadão, Urb~no Gouvb., Thomaz 
Flores, Paula. Argollo, Carlos Campos, Mar
eiano de Magalhães, A.tbayde Junlllr, Ucllôa. 
Rodrigues, Barão de S. Marcos, Pires Fer· 
reira, José Bevilaqua, Baptista da Mo1ta, 
Jduraa e Paula Guimarães, ao pr,·jecto n. :193. 
Pa.gs, 493 e 499 (i~ eessão em 22 de se
tembro). Pa.g. 593 (i08,. sess&o em 29 de se
tembro). f'ag. 712 (:1.09'>- sessão em 30 de 
setembro)• 

Do s~nado, ao pro.jec~ da Camara dos Depu~ 
·. tadoa n. 140 C de i892, que fixa a. despeza 

do Ministel'io da. Marinha para o exercício 
de :1893. Pag. 515 (iOQa sessão em 22 de se~ 

I
. íembro). Pag. 572. (:102 .. eessão em 24 de 

• setembro). 
Dos Sn. HomeroBaplisla, Cassiano do Naeci

men:to, Julio de Me~uib, Alcides Lima, 
Mltl'Bil, Julio de Ca.stilhos, B. Caroeiro, Pe
reira. da Costa., Atha.yde Junior e Borges de 
Medeiros, ao projeet_o n. f93. Pag. 538 (!.Oi a 
sessão er:il 23 de setembro}. Pag. 694 (iOS• 
sessão em 29 de setembro). Pag. 7i2 (i09a 
sessão em 30 de setémbro). 

Doe Srs. Jaeques 011rique, J. J. Seabra, Epi· 
taeio Pes1õa, João de Siqueira., e Espírito 
Santo' ao projecto n. :193. Pags. 54.8 e 549 
(iOta. sessão em 23 de setembro). Pag. 695 
(f.OS& sessão ~m 29 de setembro). Pag. 713 
(tWO. se1111ão em 30 de setembro). 

Do Sr. Severino Vieira, ao projecto o. UB. r~or
ganizando a. RepaTtição Geral dos Telegra
phos. Pag. 5!9 (lOi* sessão em 23 de setem
bto). Pag. 6Í5(1.03& sessão em 26 de setembro}. 
Pag. 631 (i05o- sessão em ;tt de setembro). 

Dos Srs. Pires Ferréira, Moreira da Silva, L. 
Mulljjr, A. Sehmidt, Azeredo, Carlos Campos, 
A, Cavalcanti, Marciano de Magalhães e 
oldros, ao projecw n·. US. Pag. 55L (1.01~ 

. 8essão em 23 de s~embro). Pag. 616 (i03a 
sessão em 26 de sete-mbro). 

Do Sr. Arlbnr Rios, ao projecto n. H8. Pag. 
554 (101 .. ses!lio em 23 de sek!mbro). Pags. 
615 e 616 (iOOa sessiio em 26 de t!et&mbro). 

. .Pag. ô3i (:1.05& ses9ão em 27 de setembro). 

.Ilo Sr,Bevilaqua, ao.projecQ> n. tiS. Pag. 555 
·_(f01&8e~sã.o em 23 de setembro). Pag. 616 

. . tW3"' -ao em 26 de satembro). P&J; 631 
- (i05& IMiio eml1 de' Na111bro). 

Do Sr. A, Mo:utenegro, ao projec~ :u. !.55, 
a.utoris&ndu o governo a conlraotar com o 
engenheiro Melville Hora as obru que se 
propõe a executar, por si:. oa companhia que 
organizar, na. ilha das l!inla<las, no porto e 
bahia do Rio de Janeiro, mediante condições 
que esta.belece. Pag. 555(fOi• sessãoem23de 
setembro). Pag. 571 (102 .. sessão· em 24 de 
setembro). 

Da.·eommissão de orça.mento, ao projecto n. i92, 
filando a. despeza do Ministerio da lnd!]:stria. 
Viação e QQra.s P11blicas. Pag, 561 (i02-' 
sessão em 24 de setembro). 

Oos Srs. Antoiuo Olynih<i, Ferrêit& Plr8!!1 
Indio do Brazil, Athayde Junior, .Chagas 
Loba. to e Francisco Veiga, ao projecto n. 192. 
Pag. 562 (102& sessão em .24 de setembro) . 

Dos Srs. Glicerio, Alfredo Ellis, Julio de Mes
qui ta, Alm~ida Nogueira. ·e Cêsa.rio Mottn. 
.Tunior, ao projecto n. i92. Pag. 562 (102" 
sessão em 24 de S'Jtembro). 

Dos Srs. Pires Ferreira, Americo Lazl. João 
de Avellar, João Luiz, O. Paletea, P. J.lolasca
renbaa, Francisco Veiga., Costa Machado, 
Cesario Motta Junior, Ferreira Ra.be1lo e 
outros, ao projecto n. 192. Pag. 562 (l02a 
sessão em 24 de setembro). 

Dos Sra. Urbano Gouvêa. e Alvas de Castro, a.o 
projec~o n. 192. Pag. 565 (iQ2a sessão em 24 
da setembro). · 

Dos Srs. Epitacio Pessoa, Sá e Andrade e outros. 
ao projecto ·n. 198, concedendo anrilio aos 
Estado• do Piauhy, Goyaz e Parahyba. Pa.g. 
585 (103:> se&Bio em 26 de setembro). Pa.g. 
631 (i05' sessão em 27 de setembro). 

Do Sr. Francisco Vei~:>a., ao projectO n. 198, 
Pag. 585 ( iQ3a. sePsao em 26 de setembro). 
Pag. 631 (i05a sessão em 27 de setembro). 

Do Sr. A. Azeréda, aoproject.o n. :1.92, Jb:ando 
a despeza do MinisterJO da Indnstria, Viação 
e Obras Publicas. Pag. 594 (1.03" sessão em 
26 de setembro). 

Dos Sr~. Dionysio Ce~queira, Indio do ~razil, 
L. Muller, Bellarmino Carnejro, LniZM11rat. 
Lopes Trovão, A. Gt~ana.ba.ra, C, Zama & 

outros, ao projeeio :u. 192. Pag. 594 (:103° 
sessão em 25 de setembro). · 

Dos Srs. Urba.no Marcondes, Atbayde -Junior, 
Joaquim Pe~nambuco, José Bevila.qua, Paulo 
Argollo, Uchôa Rodrigues, Marciano de Ma.
~a.lbães e Antonio Olyn,ho, ao ~ojecio n. 192. 
Pag. 595 (fo:Ja. sessão em 26 de setembro). 

Dos Srs. Be1larmino de Mendonça~ Erico 
Coelho, Borges de Medeiros, Francisco de 
Mattos, Nogueira Paranaguií., Homero· Ba· 
~lisia, Alves de Castro, ao projecto n. i92. 
Png. 595 {i03~ aessãoem 26 de setembro). 

Dos Srs. LauTo Muller, F. Schmi~t, .. Carlos· 
Campo$, Alcindo Guanabara. Felisbello Frei· 
re, Font!eca e Silva, Virgílio Pe.o!sôa, Manhãe! 
Ba.rrek>, ~óes da Cr"WI, Paula.· . Guimarães e 
Martinho Rod.ripe1, ao projéeto 11:. :19.!. · (i03"' 
UI~ em·.~&,. d.e H~biO)< : , · . .. 
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Dos Srs. F. Sehmidt, Lauro ;'.1üller, Carlos D~ Sr. Retumba, ao ptojccto 11. i93. Pag. 63' 
Campos, Eduardo G~nea.Jves, Beilarmino de (105• B··~·ão em 27 dd setembro). Pag. 6~' 
M~ndonça, Marciano de M gdbâ~s e outro,. (iOi• qeqsão em .2'.} de S@lemhrD). Pag. 713 
ao proj eclo n. i92 (i03• sessão ~m 26 de ( 109• s··~sllo em 30 de aet•mbro). .. 
setem6ro). Do Sr. Severino Vieira, ao projec$o n, f93. 

·nos Srs. Fr6es da Cruz, Bapt1sta da Motta Pag. 634 (105-> ses.ão em 27 de setembro). 
França. Carvalho, Nilo Pevanba, Virgílio Pag, 693 (iOS• sessão em 29 de seleml.ro). 
Pessôa., Urbano .\\:!arcondes, Oliv•ira Pinto Pag. 712 (109~ sessão em 30 de !etembro). 
e outros, ao projeclo n. 203, reorgantzando 
serviço doa Cor>·eios da. Republica. Pag. fi97 Do Senado, ao projecto da. Camara dos Depu~ 
(tOla senão em 26 de se&ombro). Pag. 640 ta'los_ n. 59 A, de 1892, que concede 5. Com~ 
{105~ ~eseão ew 27 de set~m t•rD). Pag. 7t0 panh1a Pisca toda Sul-Americana O< favoi"'S 
(i09>- sessão em 3~ de se~embro). do art. 3• §§ 2• e 3• do regulamento man

dado ob~•rvor pv1• decr~to u. 8338 de t7 de 
Dos s~s. Epi•acio Penôa e Aufrísio FialhG. ao dezembro de i88i. Pag. G39 (105• sessão em 

projecto n, 203 .• Pa.gs. 597 e 598 [103• set!sào 27 de setembro). 
eml!6de setembro). f'ag. 640 (105• sessão em 
27 de se~mbro). Do~ Srs, Moraes Ba.rros. L~opoldo de Bulhões, 

Severinu Vieira, A. Rios, Aristhles Maia e 
Do Sr. Bellarmino Carn.eiro, ao projecto n. 203. Leite Oiticica, ao projecto o. 192, fixando a 

Pag. 598 (IU3" sessão em 26 de setemb··o). desp··za do Mínisterio da Industria, Viaçã.o e 
Pa.~r. 640 lt05• sessão e1o 27 de setembro}, Obras Publicas. Pag. 651 (tO~ sessão em 
Pag. 710 (109• sessão em 30 dea.tembr~). 28 de setembro). 

Doe Sr~. C .. c.tã,,, MaLta Baet>lla~, Indio do Dos Srs. Moraes Barros, L~opoldo de Bulhões, 
Brazil, A. Montenezro e t'edro Cherm .. nt, ao Seve~ino Vieira, Leite Oiticica e A. Rios, ao 
projecto n. 2ll3. Pags. 599 e 600 {tll3• seasio projecto n. t92. Pa.g. 651 (iOGa seesão em 

.em ~6 de setembro). Paga, 640 e 641 (105• 28 de ~etemhro). 
8e6~ão em 27 de eelembr~}. Pag. 710 (109" 
seseâ.o .em 30de !etembro). Do Sr. Dem~tdo Ribeiro, 3.0 projecto n. i~. 

Dos Srs. A. Az ·rede, J • Bevilaqua, L. Müller, Pa.g. 65i (105a sessão elll 28 de setembro). 
Antonio Olyntb.u e Baptista da Motta; ao pro- Dos s~s. Baptista da Motta, Pacifico Masca-
jeclo n. 151, creando uma colonia correc- renhas, Carlos Ch·•gas, Urbano Marcoades, 
cional na Pa1·ahyba. do Sul. Pag. 600 (103• Garcia. P1res, C. Zama, Juvencio de Ag,Jiar, 
sessão em 26 de setembro).. França Carvalho e João rle Siq•oPira, ao p~o

jecto n, i 9'2. Pa.g. 651 {i06• seseã.o em 28 de 
Do Sr. Milton, ao projecto n 151. Pllg. 004 setembro). 

(tOSa. sessão em '26 de setembro). Do Sr. Ba.da.ró, ao prnjec1 o n, f93, fixando a· 
Do Senado, ao projecto da Camara. dos Depu- de~peza. do Ministerio da G"erra.. Pag. 633 

1ados n. 86 E, de !.&li, q.te fiu a deap,•r;a (i07• sessão em 2· de setembro). Pag. 696 
do Milli&terio da J oUça. e Negocias Inte- (!08~ ae~são ~m 29 de setemhr ~>}. 
riorea r•a.ra. o exercício do 1893. Pass. 609 
a 613 (103• se•e&o em 26 dP s~\ mhro). Dos Srs. J, Ouriq11e, Se 1bra e Oliveira Pinto, 
Pag. 698 (i O~• sessão em 30 de se lembro). ao projecto n. i51, ereando eolonia enrrec

cional na Parahyba do Sul. Pag. 668 (107• 
Do sr; Carlos Ca1npos, ao pr•.jecto n, H8, sessão em 28 de setembro). 

reorga nizanrlo a R·•partiçã.G Geral dos Tele· 
grapb.oa. Pag. 6iõ (103• e•ssão em 26 de ~e- Dos Srs. U t•bano Goovêa, O li v~ ira. Pinto e Cy-

. 'temb~o). Pag. 631 (105• nesaiio em f7 de rillo de Lemoa, ao p~ojeeto n, i51. Pag. 669 
ee$embro). · {i07• ses~iio em 28 áe setembro}. 

Do Sr. [JrhanD de Gouvêa , e.o projeeto n. !92, Do Sr. G"nçalves Chaves, ao projaeto c.. i92, 
lixa c do a d"epeza do Miniaterio da Ind os; ria, fu(ando a de•peza do Miniaterio .da lndu•tria., 
Viação e Obt•as Publicas. Pag. 629 {10~ sl!s- 'Viação e Obras Puhlicas. Pag. 683 li08a 
s&o. em Z1 de s~lembro). · sessão em 29 de se~embro). . 

Dos Sra. J. Ourique, Seabra e Bellarmi.oo de Do Sr. Glicerio, a.o projeeto u. 1.92. Pag. 684 
· M·•ndonça, .ao proJecto :n. i92. Pag. 6!9 (tOSa sessão em .29 de setembro). · 

(iOS&aesiião em 'in de setembro). · Dos Sra. Fnneiaco Bada:·6, Oliveira Pinto, 
Do Sr, Lallr'o MO.ller, ao proJecto n. i92. Santos Pereira., Joã.o Avellar e Paula. Ar-

Pag. 630 (tOS• sessão .em 27 de setembro). gollo, ao prc·jecto n .. i98 a.utorisa.ndo o go-
Do• Sn. Homero BaXtis~. Alcides Lima, Julio verno a abrir creditas esJI(lciaes, de 500:000f 

Ca C 
. a. cada um dos Estados da Pa.rahyba, Goyaz 

de e~ilhos e , o Nascime:uo, ao proJeCto e.Pianhy, para occorrer ás desp,zas com os 
n. f93, fixando a despeza do Ministerio da diversoa se·•iços a seu C:t""" p,.,., 704 
Guerra. Pag. 633 (i05B aessâG· em Z7 d• • .,- -, 
aetem bro). Pag, 695 (tOS,. s~SIIâo em 29 de (1.09• sessio em 30 de setembro). 
setembro. ). Pag, 'l'i3 (i09"' eesaão em 30 de Do Sr; A. Milton, ao projeet.o n, t5i. er~a.ndo 

' lliltemb,·o), · uma colonill correeeional na Parabyba do 
Dos Srs. PirH Ferreira e P!!.•lla. Guimarães, ao Sul. Pag. 7Q.! (109• sesaiio em 30 de se-

projecto· n', · ··193. Pag. · 6:!3 ( tos• sea~ão e'Ql tembro) • 
r; ·de setembro). Pag. 694 (iQ8" ·eessã.o em Da. commissão.ref .. êtiv. a. .·ao pro;e .. c.to ... n •. i.5i .• 

. :.29 de 118Wmbro}. · ' . }~_._10, (iQ!)fof 6!llàO em~ .d~-.s~e~)t:_: 
~-...,--~ra - s -''-'-'o.l-..-~-'---.--,- _ .. , .. ·. 
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Do Sr •. .Ta.cques Our~ue ao pro,ieeto n, i55, 
autoru&ndo o governo a ~ontractar eom o 
engenheiro Mal ville Hora as obras que se 
propõe a e:r.ec•tial', por si, ou companhia que 
o~ganisar, na ilha da~ Enndas, ~o p"rto d·• 
Rio de Jane1ro, mediante ~ondiçoes que es· 
tabelece. Pag.' 705 (109• sessã.o em 3() de 
setembro). 

Do Sro. Ucbôa Rodrig11ee e outros a.o projecto 
n. 203, reorganiaando o serviço doa Cr•rreins. 
Pag. 'l'iO (109• senão em 30 de setembro). 

Do Sr. M. V'a1la.dares ao projecto u. 203. 
Pag. 710 (i()9a RMsão Ml30 de setembro). 

B-eol- IIIIUtare.,. Vide projeeto 11. 237 e 
substitutivo. 

Bxpo.João dos trabalhos Iegielativos até 12 
de setembro. Pags. 228 a 231 (91• sessão em 
12 de setembro). 

11'b:à.9õ.o de força naval. Vide projeotos na. 72 B 
a E. . 

IIDIDitcl"'lÇÕ.o chineza e japoneza, Vide pro· 
jee~ n. 144 A da 1892. 

IadJcae&.: 

Par.& que a. commissã:o de conatitnicio e justiça, 
attEhdendo á. vo\ação da Camara, que reco
nheceu a. validade d& eleição proCedida no 
Estado da Bahia e annullou o diploma do 
Dt. Lycurgo José de Mello por motivo de 
inc:ompa~ibilídade eleitoral. e tendo em vis!a 

. o a.n. 46 da lei de 26 d~ ja.nei!'o que manda. 
proceder a eleição sóment~ quando do voto 
da Camara, annullando o resiihado de qual
quer eolleglo eleitoral, resulte liclU' o oaudi
dato diploma.do interior em u11mero de votos 
ao immediaw, emilb o ae11 parecer sobre o 
reconhecimento do Dr Jos& da Roeha Leal, 
terceiro c a adida to, sobra o qual recahiram 
'fOtos validos (Dos Sra . .laeob d& Paiua. 
Au 11llto de Frei!ll9 e o11tros). Pag·. 83 
(85• seaaão em 3d~ setembro). 

PM'a que 8é interpretem. diTeri!OII artigos da 
Constituição Fedeml (Do Sr. Almino 
Aff,.nso). Pa.811. 269, 270. 27:1., :272, 273 e 274. 
(~ ao!llio em :1.4 de aelembro}. 

Para que aej_11. ereada no Regimento da Camara 
dos Srs .. Depnhdos uma. CommiiSio eapecial 
pennanente, q·•e anrifl1le, no inicio dos ~ra. 
balhos de cada anno, ou quando , convier, si 

' a Constit ·•i~ foi eumpdda, e de'lidamen~ 
guardada., durante 11 a.nno go"l'ruativo ; por 

' oeoaaii•·da dieeuasão de cuj11 parecer a6ment•. 
no prillcipiodecada lle>l!ão annual0 deverá ou 
poderá qualquer d~putado apreciar a política 
geral u l-ia e a C011Bti\1\i~o do Pau, ou as 
doa Estadoa : eublltitaindo tal ensejo o antigo 
syateDla da dise·••ii.o por oi!C!asião do cha
mado voto de !!faça, 011 a. mação do deba.te 
do OrÇ$mento geral, ou de qualquer Minis
'terio· (Do Sr. Almino ALfonso). Pags. 212 
o m (93& sesÃO 8111 14 de utembro). 

. ·Para. que a Camara do8 Depmadoa aa.toriae a 
· . mea a eonVidt.t' o &-. de~ •Uldo &tta Ma
,').~ & mmar &illll&{.,.~eli&Wldo 11:- re· 

nuneia do cargo, que tã.o Í!.ignamen~ tem 
occnpado e no e:xercicio do qual tantos ser
viços ha prestado á. causa da Republiea 
(Do Sr. João de Siqueira). Pags. 388 e 396 
(97a sessão em i9 de s•lerobro). 

Autot'i.sando a meaa a dirigir-se aos presidentes 
e governadores dos Eetados, a.ssim c:omo a i 
ou.,ras quaesquer autoridades que julgae con~ . { 
v~nieD.te, afim de qu" submettam ao voto das 
assembléas es~adoa.es e dos co sell:os ou in- \ .. 
tendenciaJJ municipaes a mudan~a da. ban
deira da Rep11"lica (Do& Sra. M Valladâo e 
Francisco de Ma.1~os). Pag. 434 (98• seaaio 
em 20 d~. setembro). . 

.Autoria&11do a mesa. da Camara. a convoea.'l.' 
sessões n oc~urnas e nos domingos, conforme 
as nrgencias do serviço, sendo as mesmas 
sessões de tret h ou e e ficando as sessões or
dinarias, no9 dias de ae•aõea nocturnas, re
duzidas a quatro horas {Uos Sra. Glicario, 
Leonel Filho e otltr08). Pag. 475 (99• sessio 
em. 21 de ~;etembro). Pag. 521 (iOO• aeasã;o 
em 22 de se~embro). Vide parecer n. 96. 

Para. que a commiseão de consli~ui~ão, de 1&
gisl&eão e justiça. da Ca.mara. dos Deputados, 
examinando aa disp ·aições eonstituc1onae• e 
a lei organica da jnsti~a federal (decreto 
n. 84a de H d~ outllbrG de {890) e!Xli tta seu 
parecer sobre si, cessado o $$tado de. sitio, o 
Supremo TribuM 1 tem ou não compet~neia 
para. conceder habe~s quAnto ás me
ilidaa de repressão tomadas pelo poder ex
ecutivo, nos termos do art. 80 da. Conatitui
ça:o, bem como si as immunidades p<arla.men
taree de que tr·1ta o art. 20 da Constituição 
snependem-se no caso de estado de sHio, ete. 
(!)(la Srs. Seabra e J. Ourique). Pag. 556 
{10i.: sepio e<t~ 23 de sekmbro). 

Navegação de cabotagem. Vide projecto n. 48. 

Olllclo•: 

Do Sr. Serzedollo Corrêa. communicando ter in
terinamente assumido o cargo de minisl.ro d05 
Negocias da Fazenda. Pag. 21 (841. sessão em 
i de setembro). 

DO SENAliQ 

Communicando que aqa.ella Camara approvott 
por dons 1erços de votos a emenda additiva 
á pt·oposição desta Camara. estabelecendo os 
C8JI09 de. competoneia ezclusiva dos pode~es 
íede~ee .on esti!odoa.os, pa.ra.resolverem sobre 
vias de communicação fiuviaes ou terreatree. 
Pa!?. 21> (84• sessão em l de setembro). 

CoiUmllnicando que foi delolvido áqueUa Ca
mara .. au' ographo s~nccionado da resolução 
du Cong1'eaa ·,dando direito.a.os !ecreta.rios d& 
Côrt., de A.ppellação e do Tribunal Civil e Cri· 
mina l da Capital Federal a. p&rcGbeNm. custas, 
qua.ndG tt'll.balharem como e&eTivies. Paga. 
~ e 21 (84• lll!&são em t de setembro). 

Communicando que foi devolvido áqualla Ca.
m.ara. o . a.n.togn.pho · fJauceiouado do d!lcreto 

. do Congre!l80 a.utori~~ando o go.,.~no. a 
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mand&r pagar a Justin iano J os~ de Barros, 
pagador do Tbesl)uro Naeional, •-eilitegrado 
por decre~o de 25 de março de 1891, os venci· 
men tos de seu empre~, a contar de 22 do ja.• 
neirtl de 1S90 até 25 de março de 1891, em 
q•)e ee~ve privado de erercel-o, por motivos 
independentes d~ sua vontade. Pa.g. 2i (84• 
sessão em i de setembro)~ 

Enviando o projeeto daquall& Ca.mara revogando 
os deerebos ns. 169, de 25 de abril do cor
r(!llte anno e a tabella a.nnen ao decreto 
n, 1327 D. l!e 31 de janeiro de i89l, na parte 
que reato belece a. rua de clnoo mil réla para 
aa f~&c' rraa con•ularea. Pag, 50 (85• 1eaaão 
em 2 de aelembro). 

R.meUendo a. ll'opnei~o desta Camare., redn
:r;indo a. um ao oa qua.droe doe oftleiaea,creadoa 
pelo regulam11nliJ de 17 de janeiro ·!e 1874 e 
pal·· deoreto. n. 8 de 21 de nove.lllbro de 1889, 
com a denominação <1o qttadro e.rtra1!1m1C< 
rario, proposição a qu o ~nado negou o ••u. 
contentiruenbo. Pa.g. 79 (86~ aelllio em 3 de 
ae~e~brD), 

Commuuicaudo que enviou á Paneçio os allto
grapb.ol do decreto do Congresso, suwrlsa n do 
o gnvern" a a llrir no corrente exercício um 
cred it' s :pplementar ·ae 5 .67<-·:579$5!.8 ao cam· 
bi·" Ú ~ 7 ainheiTO& por mil \'éi -, á. V~b:l. da. 
Eetrada de Ferro para o fim de occorre~ aos 
melhoramentos para a. m•sma estrada.. Pag 
!.H l87& sessão P.m 6 de setembro). 

Remet'lendo, com amenda, a proposição desta 
Camara que 1i1a a. força naval para o •xercicio 
d• t893. "Pag. i ti (87a se-são e.lll 6 de se· 
~mbro). 

Communicando bar si-lo enviado ao Sr. Viee
Pr>-.~iden~ da Republiea,p\l'll a formalidade 
da promulgação, o au&ographoda resolução do 
Congresso que pro"oga a a.ctual seasiio le
gislatin. Pag. !.73 (89& sessão em 9 de setem
tembro) • . 

Remet~ndo a prop,..•sição deela Camara decla
rando que a di•posição do art 3• da lei n, 2 
de 8 de aglllltO de !89-t, comp~hende o cre
dito neeessa.rio á~ d~·peza.s com o aub! idio doa 
membros do Crlngresso, no periodo da proro
gação da actual se~:io, proposição a que o 
l>elltLdo negou·sen consPntimento. Pag. i73 
(8~ eessiu em 9 de setembro). 

Commwlieando cer o Senado enviado à. sanc~ão 
OR autographos da. resolução do Coo're~so au
~ori~and? o governo a ab~na.r a. D. Cons~n.c;a 
Ephtgen1a Coelho o mEno soldo · ·cor-r&epon
den~ i patente de seu finado pao o te'lent&
corouel Vicente Coelho. Pag. 173 (89• sess!9 
em 9 de setembro). 

Reme,tendo eo.lll a e ' 1enda a proposição desLa 
Ca.ma.ra que autot'i.sa o go'ferno a deap&otder 
até' quantia. do 400:00tl$ para. a realiz··çio 
d& ligação da Estrada de Ferro da Bahia, 
de ace<">tdo com 011 e•,•\doa jio app-ro,.ados, en-
1re ae Patrada• C ·n,ral e S . F~aneiaco e 
S. F.raocisco a J :1hú. Pag. 248 (92- 116SSâo 
em t :< de se~mbro). 

Comiliunlcando · ~r aqa.ella caia do Coogres.o 
enria4o á A~ oa ~u&ograph.oc do ~so_ . 

t9 

do meamo Congresso co~W~denda amnistia. 
aos individuoe que toma;~am parte nos mo'li· 
mentos recolucionarios de Matto Gtoaao e 
aos que se envolveram dir6cta ou indirec• a. 
mente nos do Rio Grude do Sul. Pag. 315 
(94a sessão em 15 de setembro). 

Enviando o projecto do Se n.ado referente 3.08 
dias de fee" nacional. Pag. 315 (94a àeasão 
em i.S de $!tembro). 

Communicando que foi devolvido áquella. Cama
ra o autographo da reaolação do Congtei8o 
Nacional que proroga a. a.ctual &Maio legia· 
lativt. at' a.o dta 1.2 de outubro de 1892, com 
a declaração de que a referida r e• oluçio foi 
convertida no decreto legiala,ho de H do 
corrente mez. Pag. 315 (94• atlllio em t5 ~ 
aelembl'l!). 

Collllllun!eando que foi de.-olvido á,quella Cam&· 
ra, .ancciona<fo, o auwgrapho do deer.~ do 
Con~es10, que auwrin n go-rerno a abrir no 
actua.l e:urcieio um credito snpplem.ntar de 
5.674:57Q$518, ao cambio dA! 27 dinbt>irnl por 
mil reis, á vel'ba - Estrd;r. de Ferro Central 

·-para o fim de oecorrer a melhoramel\toa 
da meema. e~~\rl\da. Pag. 3i5 (94& Mll8ã.o em 
i5 de aetembro). 

En 'ia.ndo as em.endu desta Cama.ra aD projeeto 
do Senado q•te reorganiza o corpo de enge• 
nheiros nav~ee, e eommunicando que appro
vou as emendas rela.üvaa ao1 &rta. 2o e 9°,á. 
2• parte do art. i2, aos arta. 14, 16, 17 e 22...z 
aos§§ so P &>do art. 23 , e aos am. 24, 25, :r:J 
~ 33 do § unieo e ao art. 4S, e nio póde dar o 
teu con8t!Dtimento âs relativas 8.08 artll. 3o, 80 
e iO, 6. i•· parte do art. 12, aos §§ 2•, a. e 4° 
do art. 23 ; a.o art. 49 t§ 5• e 6• e ao art. 50. 
Pag. 315 (9t• sessão em 15de5etembro). 

Commnníeando quo enviou á sanooio oe llttto
grapbo~> da resolução do Congrsaso Nacional 
ma.ndiludo Cllllllar oa eft'eitoe da reform• doca
P.i\ão J oão José de Oli•eil'a Freitas. Pag. 3i5 
(9!" 68118âo sm 15 de setembro). 

Communícando que aquella. Camara en~iou á. 
sailcção oa aulognphos do decreto d oCon
gretso autoriaa.ndo o gnverno a abrir. desde já, 
um credito aupplementar na· ii!Iporla.ll•' ia de 
!8:000$ pa.n l)agamento d o a.~mento de ~6!1-
cimentos aos !enteado Gymna.sta Nacional, de 
accordo com o ar\. 3• s 20 da lei n. 20 de 30 
·de de:r;embto de 1891 ; e apptovando a dt~peza 
feita ollm. a mudo.o.ça doMu•o Naoiona.l para 
a Quinta da Boa. Viete., na. importancia de 
25:000$, Pa.g. 351 (95• aesaio em 16 de~ 
wmbro). 

Remet~ndo o projeeta daquella Ca.mara aut!>
risando o governo ~ mll.ndar reformar os ea.t
eulos r eferentes &s apos~ntllodorlas dot ex-s&
eretado e sub-secretario da. Faculdade de Me· 
dio.in& da Bahia., Dro. ·cincina.to Pinto da 
Siln e Thomaz de Aquíno Gaspar, para. o 
lim da eonsideral·o' aposentado• com todos 
01 vencimentos de a.ceord•> com a tabella eiÍ~o 
vigeDto: . Pag. 408 ~sessão em 19 de aeum· 
bro). . 

Communicando que aquella Camara em aetSio 
manteve as &egllinte8 emo.ndaa i pl'()potiçio 
de$ ~-q~eJi.u. atkapeu.d.O_ Hi!ri•~ 

.. ..::.··· 
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l'lo dns Relações Esteriorea, pal'a o e%ercicio 
d~ 1893, ~ saber : -ao n, 2 do ~rt. to, por 
35 f OIOS contra 6- e o art. 2•, P ·>r 3ô co ·~r.~ 
4 votos e rejeitll•t pnr 36 votos contra a r~la
tin. ao n. 5 do me~mo artigo . Pag. 408 (97" 
ses io em 111 de setembro). 

Communiando que envío•t á aancção os auto
gr •phos do decr~to do CongresRo Nacional, 
que ab~e o cre11ito de 4~0:0001000, sendo 
200:000$000 destinadoR á collocação de poços 
arhsianos ou c~nstrucçio de açudes e re
pre:r.a.a da ribeiros nos mwiicipi•?l que de&
tee m ·•lhol'amenlAIII cal'eoerem no Estado do 
'Piauh~ ; e 200:0á0$ p&.ra id.ntion IIm nos 
munic1p_io11 de Campina, Ingã, Umbuseiro, 
Conceí~ao e Pombal nn Estado da Para.hybn.. 
Pag. 474 (99a ~easão em %1 de setembro). 

Communiea.ndo q te enviou á. sa.ncçio os a.u\o
graphos do deo.eto do Congres~o au1or iea.udo 
o governo a abrir um credi&o supplementltr de 
540:01)0$ á. verba do u. i7 do att . 7°. da le i 
n . 26 de 30 de dez<~mbro de 189t. 'Pag . -!74 
(99& asssiW em 21 do setemhr.>), 

Communicando que enviou á. ~a.ncção os auto
grapboe do decMto do Congr<M~so, a.ut.>risando 
o go~erno a. abrir o credito de i60:000i ao 
camhio de 27 d:nh~iros por t:fl)OO, ,para ••c
correr ás d··spe:r.a.s da r11brica. 2·-~açõe8 
e Con~uladoa- •lo or~a.m2nto do .Mintsterio 
das Rela;õ•' l!:nerioNa·. Pag. 474 lwa sessãÓ 
em 2i de setembro). · 

Communicando q~~e aquella. Camara Bnviou á 
aancçi.o os autograph0'1 do decreto <tUt··ri
aando o go'ferrto a abrir um er..dito ~upple
men~ar, na .impoNancia d~ .e 33.826-Q-0, 
para a eMclusào das obras do prolongamento 
aa. Esll'a.da de l.i'.·rto de Sobral a Ipú, no 
Cf>arà. P .ig. 474 (~ aesaão em 21 de se
temb~o). 

Commun•c1ndo que aquella Cam&ra. eovio11 á. 
aa cçio 08 autogTaplioa da resolução do Con
gresso autol'iaando o governo a contractar 
comEtem mu.is vantagens otferPcer,o s•niço 
de re o, pllr me1os de vapores, nu barra< 
·dos rios tapemirim" Beunen,e, no E~ta.do do 
Espirit•..sa.nto. e b •m aesim nas do Itajahy e 
Laguna, no l!:stado de :S~nta Ca~barina. Pag. 
4,74 (99a ael!lio em2l deaetemhro). 

RemeUerido o projec~ daquella Cllcn&ra, decla
. randu que o . subsidio dos senadore$ e depu

tados ua prorogaçào da actm.l ussão legisla
Uva, sera pago pelos saldou das respectivas 
Tert>as do corrente exercício. aasim e<>mo que 
serã p1goa 11elo mesmo saldos, o serviço ia
ohygrapbico, d61'8dacçio do! deba ·es e pllbli
eação naa duas oM~s do Cona-resco, durante 
o tempo qn8 e:r:ced.tr a einco mezea. Pag. 474 
(99a sessão em 2t de SBtembro). 

Reme\~ndo, com emendots, a. proposição dBsta 
Camara, que fixa a . deaJ?ez& do 'I in i~ te rio da 
Marinha .para o ex•reicto de i693. Pag. 474 
(99& seseá<> em 21 de se&<!mbro).-

Commu'lica.ndo que aquella. Camara eniou â. 
. aaucção os auwgrapbos do d ·ereto d.:. Con

·~o .Naciooal an&ol'isando o g·weroo a 
· a~trcreditoella imporlanci&de 3.4Jt:202$2i4, 
pa.l't.-occoru'l', noexel.'ciciO corrénte, a despe-o 

zaa de ditferentes verbas do orçamento do 
Minht •rio da Marillha. Pag. 496 (100~ sessão 
em 2i Je setembN). 

Com •·unieando IJ.Ue enviou á s1n~ão os anto
graphos da r esolução do C<l·•gr••ss .• eonce
d~ndo a .\una Maria tias Neves llamaeio a 
penqào auual de 1:200$. em llttençà<> aos 
relna:tte• serviços prestados á p atrin. por .<eu 
fi •ado ma~ido o Dr. · J .. ão José Dama.eio. 
Pag. 4116 (iOO• aasai.o em 22 de set~mbro). 

Remetle!ldo com a emenda a fiL'Opoaiçio desta. 
C:lmara que co na i dera como lente• RUb•mutoa 
da FACu dado de ~ledicina os e:r:•adjuntos que 
pa•s,ra.m ~ prcparadore8 e OB acljunto1 
aotuaes que não foram cont•mpla.<1oa n~ ulti
ma reforma. Pag. 556 (101k senão em 23 
de !etembro). 

Commu·•icando quP. enviou á sauoçio os a.uto
gr_allho~ do decre~ q~e cl'Sa no 4• diRtricto -
mtlilar o logar do l\Ud1Mrde guerra, sendo a. · 
s4rle na capi tal de S. Paulo. Pag. 574 (t026 
sessão em 24 de setembr~) -

Reme\t~ndo com emendu a proposi~ão desta 
Camara. que concede á Companhia Piscatoria.. 
S ttl-Amer1can&. os favores de que tra~a-o 
aTt. 3o !I§ 2• e 3• do rBgulanP n to ma nda.do 
observar pelo decret.• n. 8338 de 1.7 de de
zembro de 188L Pag. 574 (10,28 se6éãoem24 
de setembro). · 

Remettendo con. as emendas a. pro!?osição 
desta C:tmara que fixa a despeza do :llhnie~ 
rio da Jus,~:~ e doa Negoctos do Interior . 
Pag. 574 (t02a sessão em .2~ de setembro). 

Comro<tnlcando q•1e en"io<t á sancção os a.uto-
graphos da resolução do Congresso autori
aana,. o Poder l':secutivo a conc~der & Com
pa.uhia Fabril lndu.etrial e Constructora os 
fa.~ores cons~autes do aviso n 75 de 30 de 
julho do t889, em que se estabelece para a 
Companhia Indus'l.'ial de Cal e llfarmores de 
Carandahy, hoje Companhia Pro~so In· 
dustria.l de C&.ra udahy. a ~a rifa e_apecial para 
exportação de cal. Pags. 635 e 636 (105a sea· 
são e.m 27 de setembro). 

Communieando IJ.ne enviou á sanecii.o os auto~ 
gnphos d~ r ' solução do Coo~esaG, cooee
de., •lo a. D. Olympia Rodrig •~s V az, irmã do 

. alferes de volu lltarios da pat~ia. Francisco 
Wenceslá11 Rodrigu~s. fa!lecido por motho 
de molestias em Campanha. a pensão de 
36;~ m~nsa.ea. Pag. 636 (105• sessão em 27 de 
se~embro} . 

Communicando que com offi.cio do Mini~terio da. 
lnstru~:Qão Publica foi dBvolvido ~ uella Ca.
ma.ra. aaneciona.do, o dec~eto do U<>ngreesG, 
a.u\orieando o governo a abl'ir desd~ já um 
credito supplem~">.ntar de 18:000.$ p·•ra paga.
men~o d~ augmeoto de vencimentos (!O~ le•otea 
do G •mnaaio Nacional e ap ~rovando a. des
pet:t fatta c •m" M11~eo-Naci ·na.l para a Quinta. 
da Boa Vin '· na. imp•>rLancia rle 25 OOOS
Pag. 636 {iJ5a. S<!BSio em 27 de setemb ·o) . 

Comm11niea.odo que, com ofllei~ do Miniaterio 
da Juetiça, foi devolTilo 6quella Ca.· .. ara, 
aanccionado, o decre&o do COngtei!SO, conoe
dendo a.,IIlllislia. aos individ11oa que toDia.ram 
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parte nos movimantos revolu~innariog do Es-1 
ta.do de ,lfaito Grosso, e aos que se eavolve
ram diree a ou iadirect<tment~ nos rio ·:stado 
do Ri> Graade do Sul. Pag. 6.36 (105 .. sessão 
em 27 de set.\mbro }. 

Remeitendo l'. proposição desta. Cama.ra. auto
'l.'isando o l' oder Exec 1tivo a manda~ pa ar 
ao 2° ten~nte do corp~ de fazenda. da. armada. 
Wandedi•1o Zoúmo FerrPira d, Silva., a im
ponancif. do soldo de s •a patente desde l4 •le 
JU t bo de !890 :t.lé 28 de abd1 de 1892, aendo 
este tempo con,ar!o po.ra hdos os e.fl'dtos. 
Pag~ 636 (i05• seo8ão em 27 de setembro). 

Commanic:nndo q·.te enviou 6. ean~ção os auto• 
gra.phos da reaolução do Congresso, que 
manda perdoar a D. Rosalina Pir-•s de Bit• 
tencourt Barcelloa a divida co:~trahida pelu 
se:1 fa.llooido m;.~ido Dr. Is,·ael Rodrigues 
Ba.'L'eellos com a Fazen!:la. Nacional. Pa.g. 653 
(t06• sessão em 28 de setemoro ). 

Communicando que enviou á. sa~ção os a•Jtó
gra.phos da. re8olução do eo .• gre<so a.utorí
sa.nilo o !'Overo.o a contractar com o cidadão 
perua.no Julio Benavides o serviço de na.ve
~ção e tra.Mpo~ta de merea.d ·rias pelo rio 
Içá. ou Pu~umayo. Pa.g. 653 (i06' sessão em 
28 de setembro). • 

Rem~ttendo o projec~o edocU:men1o.s._que autori
sam o goqerno a iadem rüzar ·o Est~do do Ma.
ra uhão da q tt~n;ia de 439:495$532, di lferença 
da que fôra. rooolhida em Liep!>~it~ ao ·r hé
souro Naeiona!, rL•stinada. ao- Furo - Bu 
canal de .-\.rapapahy. Pa.g. 653 (1()6o. sessão 
.em 28 de se~e:mõro). 

Do llfinis~erio dos Negwios da. Gtl&rra, resti
tuindo um dos au~ographoa sauccio 1ado que 
.acompanharam o o.m.cb n 192 desta. Ca.ma:·a, 
que fixa ae fot~a~ de terra pa~a o exercicio 
de 1893. Pag. 21 (84~ sessão em i de se
tembro). 

Do mesmo Minis~~rio, enviando o requerimento 
e mais papeis em qne o m • jor graduado re
for,na.d.o do en•~ito,. Antomo de B~Rtoa v .... -
rell•. pede qt~f]:,?ci~cla.re sem atreito a 8113. 
reforma, lev;.(>ll.o-llP em conta. o tempo me de
pois der ·fo>rmado tem •sta.do em aenrço ac
tivo. Pag. 11i (87a ae~são em 6 de setembro). 

Do mesmo Minisierio, enviando o req uerimen t-1 
em que o 2° cadete 2° sargento do 10• bata
lhão de hfautat"ia João Angnsto Ferreira da. 
Rocha pede dispensa. de exce~so de idade para 
poder roatr\c"lar-t~e em um<~. da.~ escolas 
do exercito. Pa.g. Ui (87" seasão em 6 de 
aetembro). 

Do Minis•erio do~ Ne~:ooíos da. Madnha., pre
et·• ndo as infal'maçõe< prn' c6pia, · •o bre a. ~
tiçio em q e o t~o.~nte reformado do e:.:el'Cit~> 
José Diogo Ozorto de Oliveira solic<~• su, 

. jubilaçio no logar de mestre ele esgrima da 
Escola Naval. Pag. ii1 (87a. se1111ão·em 6 de 

. se~mbro). . 

Do mesmo Ministerio, enviando cópia do offieio 
do capitã~:~ do porto desta Capital e requeri
.rnent · em que o pra&ico-mór e o peuoal em
prega li•• no servtço de pratica :em da Barra. 
de ::i. João. pedem a ugroen'o de vencimentos. 
Pag. iU (87• sessão em 6 d~ setembro), 

Do Mini~te,·io doe Ne[<>Cins da Agricultura, 
Commercio e Obras 1:' 1 blleas, devolv~ndo o 
autographo da resolu~ão do Coogresso Na
cinn .1, eancciun1do, a.<ttori•ando o governo a. 
pro rogar por cí•lCO an nos o contract.o da .-\.a
soei ação Ser~i~nse, ptra o SArviço de rebo
ques a vapor nas bal'ras de Cotinc:uibll, 
S. Chrio!tovào e Esta.ncia. Pag. i44 (rli!• sea
eiLo elll 8 de setembro). 

Do Ministerio doa Negocioa da rtla.rinha, &c-o 
cltSanrlo o re~hime.~to do officio n. f77 de 
ngoe~ ultimo, com o qt1al fora.m tran1rnHti
da~ áquella •ecretaria, para sarem informa
das, q re.1ro emendaB apre'B • t~da.s ao pro
jecro de fixação de força naval. Pag. i73 
{89• see1ão em 8 de setembro). 

Do Ministerio dos NegoctoR da. Fazenrla., pre
sta ndCJ in f >rmacões icerca da. r~pt·esenta.ção 
que a.companoou o officio n t52. Pag •. i73 
(S9a sessão em 9 de setembro). 

Do \'di n ist.•río da [n~tr11r.cão Publica, Correíos 
e Tfll•gra.pboq, rem •ttendo as e6pi•s do ol!lcio 
do dizect"t da Faculdade de Direi lo elo ReciCe 
tt da. ac~a d>J. eougreg&çã.o daqnella faculdade, 
rslativas ás m'l \ilica.ções dos esta.~11tos vigen
tes. Pag. 20t(90'1sessão em f.(l de setembro). 

Do Miuisterio dos Negociall do Interior, 'rans4 

mitündo o rPq erimento em que os cidadil.oa 
Henrique Wrigh• da SilV<L e J08é de Moura., 
serventes do Archiv:> Publico, pedem que os 
setls salarios sejam eqnipara.doa aos que p~~ 
cabem os serventes da s•crela.ria. do referido 
:MiD.isterio. Pag. 223 (9la senão em f2 elo 
•el•mb:o). . 

Do moamo ~inistl'rio, declarando que commu• 
nicou ao go vern-•dor da Bahia. t•r a. Cam.ara. 
reconh~ci.to dop~tados o Or, Manoel Caeia.no 
de :lliveira Pas~oa e 1 D tenente Francisco de 
Mauo~, deixa.nd•l de reconb.~cer o candidato 
Lycurgo .õo-;Ai de Mello. Pag. 223 {91• sessão 
em i2 de setemllro). 

Do :.finisterio dos Negoci08 da Marinha, trallll• 
mittindo a cópia do pa.rec•r do Conselho Sn
premJ Milttilr, emittido em consulta •te 30 de 
maio de i~92, e restit 1Í ndo os <li-,ersos papais. 
Pag. 223(91• sessão em12 de setembro). 

Do Ministerio da. A.gric1ll tura., Co:apn~reio e 
Obra~ Publicas, de v,! vendo, nã~ só a p~tiqão 
da ComJanhía. Industrial dt1 Melh<>rtunento. 
do Brazil e declarando que os tra.b :lhos até 
a.go....a e.:eentadog pela. referida companhia. 
como eonces•ionaria da. Estrada de Feuo d& · 
S. Fra.nci~co ao C mmorcio, pelo decre'o 
n. 436 a de 4 de j•tnho de t89i, canata. uni~ 
ca.wenie d• apre~en•a.ção ~os estndos dessa 
eRtrada. en re a.~ est ões de MMgueira. e ·ae
lém. J.epende~Ce<! de enme p·ora a.ppr~vação, 
~isto .~e r· e !la. na mt~Rma. oce&'liã.o pedido o 
prolongaru~nto .da. linha. até a.o li~ .ra,J: q.,e 
es86s esmdos a.cham-~~e sob a a.preciaçâo do 
direetol' da Estrad11. de Ferro ·eeuval do 
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Bruil, atlm da emiUi~ juizo sobre a referida 
eonco!SIIã.o; como ~mbem enviando cópia do 
parecer emittido peb. Inspectoria Geral das 
Obrao Publicai, quanto ao r~querimento do 
bacharel João Candido M:urtinho, foi estu
dado antea da. concesaão da supraci ta.da es
\rada, Pag. 248 (92" sessão em 13 de se
tembro]. 

Do Miniskrio dos. Negl!cios da. Marinha., en
viando os pa.peis em qu& o escrevente da 
armada Oetaviano de Alca.ntara., pede que 
sejam ex~nsivos ã. brigada de escreventeg os 
J11~1m01 favore& e beneficio& de q~<e go~am 
ottk'Os inferiores daquell& cl&ase. Pag. 248 
(92• seal!âó em i3 de ~~&'lembre). 

Do Ministerio dos Negocio& da Fa.zenda, en
vl;cndo o6(>ia.s daa i nforma.çõee prestad~~os paio 
inspaetor da Alfandega de Pernambuco, em 
23 de ian.eiro do a.nno pa.saado, e pela. The
ID~<t'II.U& de Fa~nda. daquelle Estado, em 
oilicio de 26 do dito mez e anno, sobre o pe-

'; dido q''e Ía.:ll Fra."ciaco Lopes Cardim, de aer 
reintegrado no logar de 1 o· escrípmra.rio da. 
Alfand•·g?o do referido Estado, no qual foi 
aposentado, e declarandCl mais que, tendo 
de '"r redUZLdO o peasoal das :repa.t'tições d~ 
fazenda, segundo o plano organi~ado, impor
•ará a. reintegra.çio do requerente em au
gmenlo de deapeza. Pag. 248 (92<- seesão 
em i3 de setembro). 

Do Ministerio dos Negociou da Agricultura, 
' Comme1cio e Onra.s ~ublicas, sobre o requeri· 

m~nto da Companhia R:ô d• Ja-Miro 01ty 
Impi'Wf~nú. Pag. 207 (93L aeasã.o em i4 de 
aotembro}. 

Do Ministerio dos Ne(locioa da Agricultul.'a, 
Commercio e Obra' Pablieaa, remettendo o 
requer• manto da. Oom.pa,!flie Génb-a,k ck Ohe
miu~ ~ :Fer .B-t~siliens, 1nstl'mdo com aa in
fol'maçõl!! ])restadas pela secretaria da. Agri
cu ~ura. Pag. 3f5 (94L sessão em 15 de se
lelllbro), 

Do Mi!Ül! terio dos Negocias da Marinha,- re
mettendo a. m6D88.~em que dirige ao Con
gt'P&so o Vice-Presidente da Rep~<blica., so
licitando a oonooeaão de um o~dito extl'a
ordinario de fO.OOO:OOO$, aD cambio de 27, 
para renovação e reparos do ma.tertal da 
eaq11adra. Pa.g. 315 (94 .. se8eio em 15 de 
s-mbrc). 

. Do Mínis\erio dos Negocias da. Guerra, pe
dinll.o 11eja. enviado á.quelle Ministerio o 
req ~arimento e mais pape ia que acompa
nham o a.viso de 25 de ju ho de 1892, 

. em q11e o majot' lio 230 batalhão de infanta
ria Ra.pha.el Tohiu, allega haver sido prete
rido nas promoções de 17 de janeiro e 1.7 de 
ma.rç1> de . i890 e pede contar antiguidade de 
poeto da primeira destas da.\as Paga. 35i e 
352 (!llíO.S~ em i~ de setembro). · 

DD Mia.hkrio doa Negoeioa da A.gricultlU'a, 
· Commetoio e Obns .Publicas, remette11do a 

P-"9lo do engenbairc civil Jl'. de Duncker. 
· tolieitando para. ai ou companhiaa que or
pni&ar, eoneeaaio de um& linha ferre& .que 
partindo de1'a ca.pi$3.1 vi entroncar-se em 
Ell.l.l'&-Rio&, na Eska.d& de Ferro C&nval 

do Br•zil. Pag. 408 (97a aessà:o em 19 de 
se~mbro). 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, P.n
viando o requerimento em que D. Leopol
dina Rosa. de Oliveit'a Freire pede uma p•n
sã.o em ~emuneraçiio aos aerviços prestados 
por seu ID<U'ido, o ca.pi\ãl) reformado •lo ex
ercito Joaquim ~heodor~ da Siha Freire. 
Pag. 408 (97L sessão em 19 de setem~>ro). 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, resti
tuiudo sa.nccionado um dos autogra.pho~ da 
resolução do Congre~so ~acionai, que 11.-x« a 
força naval para. o exercício de i893, Pag _ 
409 {97• s6eaão em !9 de setembro). 

DI) Minillterio doa Negocios da A~ricultura, 
Commereio e Obras I' ,blioa.l, enviando por 
cópia o ol!leio dí<"igido à.quelle Min1•terio 
pelo inspector geral da iH uminaçio publica, 
propondo o lançamento at>bre o gaz vendido 
pela Sociedade Anonyma do Oaz da Ca.pitnl 
FeJeral. Pag. 433 (\IB& sessão et.t .20 de ae
tembro}. 

Do Ministerio dos Negocio& da. Guerra, remei
tendo o requsrimen'o em que 11 soldado •·efor· 
mado dú exercito, Cosmo s~brinho Granja, 
pede augmento de pensão. Pag. 433 (118" 
ses~o em 20 de setembro,. 

Do Minis ter •o dos Negocio a do Interior, devol· 
vendo u n ccil)na.do o a utogr11.pho do decreto 
do Congresso, q_ue estabelece a. org"!>nl~ção 
municipal do Distrieto Federal. P~~og. 474 
(v!Ja aessii.o em 2l de 5etembro}. 

D11 mesmo Ministerio, declarando que ·com· 
municou ao presidente do Ceará. a decisão 
dests. Gama:ra sobre a. eletção a que ae pro-
cedeu na~J_uelle Estado e pala q'ta1 foi eleito 
o Sr. cap1tã.o Alfredo JuaéBarbosa. Pag. 474 
(99a a~ssão em 21 de setembro). 

D<> Ministerio dos NegociDs da. AgricuHura., 
Commercio e Obras Pllulicas, tomattendo o 
requerimento dD pessoal empregado no ser
viço mariiimo das obras do p• •r'W do Es,ado 
de Pernambuco, pedindo augmento de venci
mentos, e o o.lli.cío do i -spector do 20 di tri
cto dos purtos marítiml)s, informando ser 
ju&ta a prê!ençãll doa supplica.ntes, Pag. 47~ 
L99L sessio em 21 de setembro), 

Do Milüsterio dos Negocias do Interior, remet
tendo ae c6pias dos actos c•mcernen,es á 
divisão em diltL'ictos eleitora.es, não IIÓ da 
capital como tambem doa Es~·los da União, 
cuja representação excede de Clnco depu
tados. Pag. 496 (iOOA seaaã.CI em 22 de se
tembro) . 

Do Ministerio da Ins~rucção Public&, Correios 
e Telegrapbos, remet~ndo o requerimento 
e mais papeis em que os lentes do cura•> a~
nexo á Faculdade de Direi~o do Recife soli
citam o pagamento dos vencimentos na ra~o 
dos que actualmente perCêbem as lentes ~o 
Gymna.sio Na.cional. Par. 556 (iOl• sessao 
em 23 de aetembrol. · 

Do MiniBterio dos Negocioa do Interior •. com
muniea.ndo que se está. prm!edendo oom toda 
& •olicüude ú dUigeneias necelllariaa para 
que ·se possam estabelecar doGI laZILI'<!Ito.s, 
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além do da ilha Grande, sendo um no Pará 
e outro em Pernambuco. P<tg. 636 (105~ ses
são em 27 de &etembro). 

Do M.inisierio dos Negocias do Interior, en• 
viando por cópi?- ,.apeie e documentos rela.ti· 
vos aos ~mbaraços levantados eontra a e:s:
ecuçii.o da lei do registro civil de nasairnPn
toe e obitos. Pag. 653 (106" sessão em 28 de 
setembro). 

Do :Ministerio dos Negocias da Guerra, re• 
meile11do o requerimento e mais papeis em 
que Hermilina. M. Campello Lessa pede uma 
pensão equhalente ao meio·soldo de seu 
1lnado marido, o ma.jor Antonio Lessa.. Pag. 
653 (iOflo. sessão em 28 de setembro). 

Do Minislerio dos Neaocioe da Agricult"~ra, 
Co111mercio e Obraa P11bllcas, remottendo c6· 
pia! do CIOntracto e n:emplllr&B do Daario or
~iol, relativos aos eontr11.cto1 feitos c01n o 
Lloya Brnzlleiro e á. f'~ão com a Empreza de 
Obr~a Publica< e Ó.8 tabellas do preço das 
pa~aagen!, frete~ das li'' bas de na.vegnção a 
cargo do dito Llo1d. Pag. 653 (106~ sessãu 
em 23 de setembro). 

Do Ministerio doa Negoc os d11 Agricullura, 
Commeroio e Obras Publicas, remettendo có
plas do officio do ia spector- geral de obras 
publicas e da. in!ormação p~eatada pelo chefe 
aa. 1• divi3ão daq·•eila Insp•ctoria, em sa
tisli.çio ao oí!icia desta Cama. r a. Pag. 685 
(!.OBa sessão em 29 de setembro). 

Do 1\linislerio doa Negocias da Fa.zend&, re· 
me'te11do inf•>rmações e pareceres prestados 
por dÍ"Jersos funceionarios daq~elle minis
teria, rela.ti'fa.mente á. peti~ão dã Companhia 
de Ma.rmores e Ladrilhos, solicitando a.u
gmento dos direitos de importação sobre os 
ladrilhos im pol'tados do estrangeiro. Pa.g. 
685 (1.{18a sessão em 29 de setembro). 

Do Miníeterio dos Negocies da G·1erra., testi
'uindo a petição e mais documentos confor
me ·reqtlisição feita por esta Ca.ma.ra., e de
claranâo que não podendo aq ~elle Ministerio 
resolver sobra o assum~to de que trata a 
Companhia Fabrica de lecidos do Rink, visto 
não achar-ea h&bilíta.do com a. verba neces
saria para. occorr>r á.s despezas, Pag, 715 
(109"' sessão em 30 de setembro). 

Do Sr. governador do . Es~do do Mannhão, 
~n~ia.nd • um u:emplar da Constituição Po
litiea daquelle Estado, promulgada pe.lo 
Tespectivo Congreaso no i:li& 25 de julho 
de 1892. Pag. 112 (87• sessão em 6 de 
setembro). 

Do· mesmo senhor, declarando que adiou para. 
o dia 3i de de~ em bro de 1892 a eleição 
marcada pa.ra 18 de setembro, para preen
ehirnento de tres vagas, por aquelle Estado, 
o:tistent+-s nes~a Camara. Pa.g. H2 (87a 
~esaio em 6 de setembro). 

.Do Sr. deputado Jo!i Mariano. pedindn á. Ca
Jilllra a nscessaria lic 'nça. para ir ao E11 a do 
de Pernambuco. Pag. 144 {88&1!eMão em 8 de 
setembro). 

Do Sr. dept.da.do João Severiano da. Fonseca 
Hermes, pedindo licença para re1irar-se dell'ta. 
capital, por encomm.,dos em · pesBoa de sua. 
família. Pags. f 72 e i 7S (89a sessão em 9 de 
setembro). 

Do Sr. deputado Pedro Americo de Figueired~. 
pedindo bcença para retirar-~e desta. c~_pital. 
Pag. 20i '90• sessão em 10 de setembro). 

Do Sr. deputado Leandro Maciel, communi
ca.ndo que, em virtude de achar.se doente, 
tem necossida.do de a.usenta.r-u por alguns 
dias, promeltendo, enh'eta.nto, wlta1' aoUra· 
b11lhos legidativos, logo que se sinta melhor. 
Pog. 351 (95• sessãoemi6 de seiembro). 

Do Sr. .José Freire Bezerril FonleDPile, com
munlell.ndo huer aasumirlo o ~Ierc:icio do 
cargo de presidente do Ceará.. Pag. 379 (96'
lesaü.o em 17 de '!4!&embro). 

Do governador do Ealado do Rio de .TaMiro, 
enviando uma represeniação relativa a 
incl~sào dll. data de !!i de abril na li1ta: ãói""-' 
dia.~ fe dados e de fest& ila.cic 11al, Pag. 433 
(98f. aessit.o em 20 de setembro). 

Do Sr. ~veraador do Estado de Santa Catha.
rina, offerecando um exompla.r da. Ccnati· 
tuição daquelle Estado. Pag. 60' (103• seuão 
em26 de Mternbro). 

Da lni<'>ndenci& Municipal do Pirahy, congra
tula.nd('·Be com a Cama.ra pela passagem do 
projecto telatiTo á colonisação e immigraç&o 
chineza.. Pag. 653 (106a sessão em 2S dt~ 
setembr<>). 

Parece!"ee: 

N~ 34 -Indeferindo, por nio aet de compe
tencia do Congresso NaciouaJ, a petição do 
conego Amador Bueno de Barros, sobre ien~ '" 
ção do imposto de transmissão d~ propriedal(e 
e de daoimas urbanas pal'a. o predio em que 
funcciona. o « Asylo Isab~l "• nesta. CapUal. 
Pag. i06 (87• sessão em 6 de a~tembro). 

N. 38 - Indefer-m,io a Jle tição de D. F:ra.ncillca 
Amalia Bittencourt Cardoso, v1nva do des
embargador honomrio Francisco Jo~ Car
doso G11imarães, sobre pensão Pag. 494 
(1.00• seasão em 22 de setembro), Paga. 569e 
570 (102• sessão em 24 de setembro). 

N. 57- r~ deferindo o requerimento de Manoel 
VIi~ de Mesq 'li Ia, pedindo auto1'isa.ção para -
extra.hir uma loteria a fa.,.or do mon~epio dos 
funccionarios publicog. Pags. 106 e i07 (87.. . 
sessão em 6 de setembro 1, · 

N. 69 - Acceita.ndo. a. renuncia feita. pelo 
Dr. João da Matt.a Machado, do .mandato de 
deputado pelo Estado de Minas Geraes. 
Pa.gs 387 e 396 (97• eessão em ill 'de setembro). 

N. 70 A -Opinando no sentido des~.r appro
va.do o paree41r n. 7() de$te anuo sobt"& reoo- . 
nheciwenlo dos Srs. Dr. Manoel Caetano cLs 
Olileira. Panv~, i 0 tenente Franoieeo de 
Ma.ttots e sngsnheiro Lycurgo Jo~ -~ :M.e~lo1 (' 
como depu~ados pelo Estado da Bah13-i' 
Pag. 45 (~~· sl!ssão em' 2 de • leielllbro); , 
Pa.gs. 69 e 74 (86a sessão em. 3 duewmbro)~ ' 
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N. 71 - C·mc:edendo disp!nsa d! serv! ~o) ao 
con&inn<> L ui~ Ferreira. de Ba.r~os . Pag. 5 
(8l• s~ssão 'em t de se,embro). Pag. 9t (87• 
seq,;áo em 6de set~mbro). 

N. 77 -Julgatli.o o Congresso Nacional incom-
- ' pe~nte para. conéeder a p•rmi6,ào pedida por 

Vict Jrino Alfonso P~reíra Ramos e Carlos 
Baptista. :le Ca&tro para estabelecer uma. linha 
de bontls entre as e~l!lções •ie E ntre R.loe, na 
Es'rada de Ferro Cntral do Br~U. e a do 
Areal na do Gr:-m·Par , colllca. 1do oi trilhos 
no le1to da -e~lr.\da d• rod ge•n da Uniio e 

· llldualri:l. Pag. 415 ({O~a Gessio em 22 de 
ael'lllbro). Pag. 570 (i02& 5tssã.o em 2~ de 
eoW!Dbro). 

N, 78 - Io~ererlndo o requerilnenlo de Pedro 
LUIZ de Lemos aindan'' m&Cllll!lelt. ex~ra• 
numera.rlo, ,Pedindo t. ~1111. inel•u&o no quadfo 
do~ mmcbiniiWI. Pag. 30 (&&• ltUÜ:o em i dd 
ao&ombro). 

- -N . .., '79 - Julga.ndo Dio haver que doterlr no 
l'tq 11rlmen10 da companhLa R.<!ii~IL'O 'l'Clrr~na 
\I~D:\110, pe-lllldo varltd modl.ic:açôel 11011 
cborelll• 11. ~~ B, de 31 de maio e n. 955 A., de 
5 d., aotembro de 1890, ou indemlli•t.çio du 
perdas e damnoa resultaole• do rompimenkl 
ÜO COIIIpi'OIUiBSO CIIUW&hido pelo gonrno, 
Pag~. 30 a 33 (!!4a .essio em t de setembro). 
Pa~. 158l (i03l seuão em 26 de &ete,nbro). 
Paf. 83t (105• sea~o ell\ 27 de aeltmbro). 

N~· 80 -tndererindo orequeri.nsnto do o~. An· 
~nl,o A.ugualo de :M:ene:r;oa, C:oiieeuiooario rl 
prifih~1o para abas .ecill\ento d11a~ua polave 

'!- j,eillade de Baturi~. o c~arã. pedinJo ÍS3D
;, çio d a direUJS de COilsa.mo e de expe.lieate de· l . 5°/o pua ~doa OR rnalel'iaea e ferr •m~nla 

qlle tenh~&m de ser- impJrbdos do es~raugeiro 
;• e neeeasarios fordm par-oi a elt~Cllção d 
~ obra1, e tranap>r~ gra,uho aa. Estr~a de 

·· -·\ Ferro de Ba.turtté, Pag. 33 (84a 118Siio em 1 
de Get.ernbro). 

N •.. 8t- -Julga.ul!o não bver IJUS deferir no 
· requerimento de Guilherme Gomes Pinto pe-
- dinão bençào de di~eitos pare~ tode> a mate

rial e machinas necessar ios para duas fa
bricas de 1eeidos de algodão, uma em 
S. Miguel de Campos, em il.lagõa.s, e ou~a em 
Tlmbauba, em Perctambuco. Pag. 33 (84• 
senão em 1_ de set~mhro ). 

·N. 82 -Julgando não haver que dererir no 
requer-im •uto de F .. rnando Dreyfua e outro 
p&:linio isenção de direitos de lmpor~açã:o dos 

· materla.es · de~tinados a,,, serviço da limpeza. 
publica:e parti~ular da. cidad' de S- Paulo. 
Pa.g _ 33 (8-il sessão êiD i de setembro). 

N. 83'-' Ind!ferindo o requerimento de Hiram 
W . · Ma.pe; J uni ar, i11corpora 1or da. eom pa-

. nhia Colonia Brazileira, com séde em Maceió, 
pedindo isenção de direit ·• para. o material 
que importar. Pag. 34 (84• seealo em i de 
ee~mbroJ. . . - · 

·N· • . 84 - Indef..jrindo a. petição em q·" o ba
- ·-· cbarel Afarcia.no Gonçalves da Rocha pede 

-·1.: '\ apoeen~acbri,, no cargo de _promócor de ca.-
-' · ) p-.llas e ·ruid,\los da Ca.pitar Feaeral. Pag. 86 

..... : (~,. ·sessão em 3 deset.mbro). 
... .· .' . 

·,. ; 

N. 85 -Indeferindo o reqnerimeo~ do Dr. 
Eva.rieto Xt~vler da V•iga. e Rapb.ael Angusco 
de F rei tas. incorporadoras do m"nlepio na
cional. peclinio a.· ooneassão de seis Loterias 
annUM$, aogu11do o plano ade>p' <do pura as 
lolerias da. Capital Federal. Pag- f4S (88• 
sessãl' em 8 de ae\embro). 

N. 86 - Julgand!> não haver q'le defR"ir no re
querimen~o de Siqlleira & C•>mp._. ·pedindo 
ise 1çã,, de direiloa aduaneiros para o arro:.; 
bruto <i 1a importarem. Pag. l48 (88• SIISão 
em8 de eetemliro). 

N. 87 - lndere•·i11do o requerimen\o do padre 
Elyaen Aug1nlo Adauge• pedindt> 1eenoào da 
dir~itoa para a malllri~~o prinla (oortiça) que 
importar par& o !abrLC\1 do> Linoleum , 
Pag H8 (8d• •~s•ilo em 8 de 11Lem bro). 

N, 88 -ln·le(nrindo o requerimen\o da C•lmpto• 
nhia. Pelr~>polla Fabril pedindo ieençio de 
d.irei~o• val'to oa m&eblnismos importado• para 
a. 'ua fabrica. e reslllui~ã.o do' que li . uer 
pago. Pag. t49 (88" •~uio em 8 de •e~mbro). 

N. 89 -Indeferindo os reqnerimontoe do enga
uheiro ci>'ll l'ito Barf'eto Ga.hio po!dindo va.
rios fa'l'orea para a realisaçã.o du seu projoo10 
de SUhllltlliçào da rua s~t· de Setemliro por 
uma aYanitla, cabendu-lbe requet·er a.o poéler 
competeot.e. Pag. 149 (88• Bd&Bã" em 8 de 
se•embro). 

N. 90 ·- AAnulla11do o diploma expe~ido ao 
Dr Viceo.t.e de So 1za., âi,·eetor do Di"r&o 

. .. O-fiei~! e ma.nd<~.ndo pr -~~1er a nova _oleição 
.,. de 1m deputado peb l>isldc.o Feieral. P ..Lgs-

220 e 221 (~a aessão em 10 de setembro). 
Pag , ~ (92 .. •~ssio em 13 de setembro). 

N. 91 - Approvando a~ eleições a que ae pro
,. cedeu no Es\ado do Cea.rá· e reco •beceado 

como deputado pelo mesml) ~tado o capitio 
Alfredo José Barbo~a.. Pa.~ .-2-l4(9ia sesqão em 
i2- de Re~mbro). Pag. 274 (93• sessão em i4 
de setembro). 

N 92 -Indeferindo o requerimento ein que 
Francisco Cruz p•.de co:teessão para a eon· 
slrucçà.o, ugo e gozo de uma es ~rada de ferro 
de Santas a S. Bento do Sa.pueahy, no Estado 
de S. Paulo. Pag. 319 ~94• sessão em 15 de 
setembro), 

N_ 93 -Indeferindo a petição de A.lfonso Julio 
de Miranda. e outro sobre concessão de privi
legio, para cons\tucção, uso e gozo de uma 
estrada ·te lerro que. partindo d.s Cuyabá, se 
dirija de um lado a. Corumbâ e de e>otro a 
Ma.náos. Pag. 320 (94• aenão em 15 de 
setembro). 

Da Inspectt~ria Geral de Obras Publicas sobre 
as propostas de Eduardo Pecher e de Si.monet 
& Mendes Gonçalves, para arrondamento do 
serviço de dis~ib.uiçii:o de agu& do Rio do 
J aneiro, e ao qual se refere o discnl'flo do 
Dr. Tbomaz Detilno. P&g~~. 406 e 4.07 (91•· 
se88ão em i9 de se~mbro). . 

N, 9'- Inde(erindo o recperimento · de Ray· 
mundo do Carmo Ferr~ll'a Chaves· pedindo 
a. f .. <:~ uldade de exuahir, u: .. ta capital, .lO 
loteriae em beneficio da <:~la.L!tle proleta.ria. • 
Par. 412 (97& •eesão em 19 de éetembro). 
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N. 95- Deeliua.ndo a. compete'leia. do Con• 
gres•o para def~rif o requerimentG d~ D. 
Th~r~za. Florentina de Ci!.ntalice, irmã. do 
cap1tao de fragata Francisco F taviano de 
Cantalíce, pedindo que ~e lhe .. reconheça o 
direi~ ao maio soldo, no'\ termos do art. !I' 
do decreto n, iOS A. de 30 de dezembro de 
i889. Pag. 450 (~• se~slo em 20 de se-
tembro). . 

N. 96 --:- O:pina,:tdo no sentid~ d11 aer adapta
da a. md10a;ao para que seJa. autorisa.da a. 
meaa a convocar se~eões nocturna.s e n•l$ do
mingos, Mnforme as lll'S'enciaa do 1erviço, 
~~endo es\al de tree ho~a.~ e de qud~u h ura.a &I 
ordina.ria.a nus dias da.a 88S.~õ ,e noclurnae . 
Pag. 52! (tOO• 11es••> e•11 22 de sewmbro), 
Pag:~ . 523 e 524 (fOi& ll'Biiio em 23 de ae• m· 
bru). P11g. M7 (10~ IM!Uiio ~m 2• dG aetembro). 

N. 97 - J t1lgando não haYer que deferir 11& 
represen~ção dos ci ladão; re~iden tea lll\ oi· 
dar! e de Alegrele pedindo :.;·arll n>•n• para leu 
direi toa. Pag. 5d(J (i02& -•io em 24 de 11• 
$embru). 

PrqJecto• : 

1891 

N. 72 E - Reccmbecendo nlidoe para a ma
&ricul& no1 curs~s superiora~ da Unliio 01 
e:r.a.mea lermin,.~s feito& no a ea abeleelmeu ~om 
partilula.rea de en.•ino e nroa orga.ni7.1i.do• e 
manti los pelos Estados, (Vide p.•ojeoto n. l 
do 189t). 

N. U5 A - M~11dando re:~.llza.r, por eon
eurreneia publica., ae obra.a publica~ federaes 
que devem eer conskuidae exclusivamente a 
e:r.pe:lsat da União, p de odo ser 'ao\bem por 
administração as obras milHares, as de 
gra.nde urgenci& e as de p ·q u-.na. impor
ta.neia. Pag·. 100 {87a aaasão em 6 de se
tembro). 

N , 153 A - . R.Pgul.a.odo as relações entre o lo
cador e locat&rio de predios. Pags. 104 e 105 
(8~ sessão· em 6 de se~!Jlbro). Pag. 1"10 
{89& eeseão em 9 de setembro). P ag. 359 
(96'" 3ewioem f7 de aelembro). Pag. 39ô (97• 
seaaão em 19 de setembro). 

J892 

N. i (N. 72 E de 1891) -Reconhecendo va.lielos 
p~ara. a matrícula nos cursos super i ores da 
-Uui&o os exames. termilla.J6 feit~s nos eeta· 
belecim~n\os particulares de ensino e QOS or• 
ganuados e manúdos pelos Estados. Pags. 
M3 e 6W {10~ sesaão em 28 de se~~mbro). 

Ns. 6 A e B - Orga.nisando o Districto Fede
.ra.l. Pa.gs. l13 a 120 (!!ia s~ssão em 6 de 
sete•robro), P~g. 156 (89" sessão em 9 de se~ 
tembro). 

N. U B- Reorganiaando o corpo de eogenber 
rol nanes. P ag. 63 (86& sessão em ;J de 18• 
tembro), Pag. iv2 (87& aellllio em 6 de ae· 
tembro). · 

c.-r-.:..:..4 

N. 1..2 - ConceU..:ndo creditas na impoTtancia 
de 3.471 :209$214 ao Minisiario da Marinha •. 
Pags. 26 e Zl (84a sessão em i de secem-.:·:, 

bro). 

N. 19 - Autorisando o governo a. conceder 
aoa officia.e& e praça~ do exercito, m:a.iores da 
21 v. nnos, di spe usa do exee~so de idade para. 
a malricul a nas escolas mili :a. NIS da Repu~ 
blica.; Pag. 34 185• sessã.o em 2 de setem
bro). Pags. 102 e 103 (87a sessão em 6 de se
temhrol. Pa.gs. 151, 161 e 163 (89& seuio e:u 
9 de ee,embro). 

N. 23 F- Mandando rectiftcar, no lentldo 
que inc!lea, ai p:ltentes de l'ftrorma doe geae
raes, cqjas r-eforni!ll, 'olltnt&riru ou 111io, u, 
verem ~hiQ ctl'çJ,ua•lu ou mt.nlàdal oompre
bender como o..•mpu eorlllli, l'ii.J• 342 (911& 
eei!Aio em 16 de ~~~·m.bro). PAg. m (97'" 
IHP" em tiJ de e.oúnnbro). i:>ag, 4116 (~ 
1ea..W• em 21 de ~elembro). Pa.g. ~ll (l02a 
IU •ÜO em 2~ duet.embro). . .... _, 

N, 23 1 - Aularlundo o govP.rno a renr o 
reg11lamenw d11e eaoolas militllrea. Paga. 4U! 
e -'l:l (971 ~•~io om 19 de ••t· mbro), Pag. 
664 (107• •••~üo em 28 de etl\embto), Vide 
1 :1 bliltUitTO, 

N, .23 J - Dhpenaanno de conaureo 01 adjun
tos da •~ni~a aanitariu do n;ercho, -red~t~l..c• 
do o relitJectivo n11m~ro e dando 011tra.a pr o. 
videnciaa, Pag. 4t3 {97~ 1emaão em 19 de 16• 
\embro). 

N, 31 - Tornando applice.vel a.os anilna.ea 
de 1oda e qnalqua~ especia a dispo~icão do 
art, i• do iiecreto n. ai63 de 7 de juillo de · 
i8i!J, a. que 11e refere a lei o.. 2f do .24 de ou· 
tubro de lll\11. Paga, 10 e U (84' sessão em 
i de setembro). Pag. 120 (87a eoe8ão em 6 
de lll!fA!lllbro) . Pag. i53 (89o. seBIIio em 9 de' 
se Lembro). _ 

N. 32 - Dando diversas providencias no~· 
\Ui to de lloll.Ímar as i ndutri.1S agr,cub , e -
toril . Pags. 217 e 219 (90& sessão em 1 de 
setembro). 

N. 48 -Regulando a. nave_gação de cabo\a
gem. Pags. 7 e 8 (84a ssseao em 1 de 5elem
bro). Pa.gq. 58 e 59 (85& sessão em 2 de se
\embro). t>ag. 151 (89> sessão em 9 de 8 "
tembru). l'a!!". 162 e 163 (89a se5aão em 9 ele 
eetembro). Pags • .208 e ~09 (90a sessã·, om 
10 de setembro). Pag. 260 (92• s~ssão · oiÍl 
i3 de setembro). 

N . 52 A - Reg tlaudo a. coocesaãa de a.po!en." 
tad<.>ri a aos i' nccionarba publicas. de accordo 
com o aN. 75 da. Constituiçiio It'ederal. Paga. 
24 e 25 (S4a sesaão em 1 de setembro); 

Na. 56 A e B-loterpreta.odo o § .2o do art. i 0 

do decreto u. 1420 D·, de 21 de fevereir(l de 
i.891, reldi•o 5. apos~nta.doria de magi&trll• 
doa. Pag. 5 (84• sesaão em 2 de se tem br~), · 
Pag. tll3 87• sessão ew 6 de aewmbr~). Pagt, 
t•6 e U7 (88• sessão em 8 de setelllbro). Pags. 
1fit, i6L, iô2 e 163 {89• III!Ssão em 9 de ae-
'tembru), · 

N . 69-Autoriaaudo o goTerno a er>needer -.· 
Joeê Àltgusto Viein ll outro a. collllru~o', 
llBO e gozo, dunn'te 30 a,nnoa, da um& eatnda. 

· · Vol. V 
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Ih ferro de Sa.popemba â ilha do Governador . 
mediante cer~oa favores. Pa.g, 70~ (109" sessão 
i!m 30 de sete.1.hro). 

N. 70 A.;... I•entando dos direitos de importação 
e expediente todo o mat•rlal e machinismos 
destinados á. construcção da. fabrica de teci
doa da Companhia. MauufaciOra Fluminense, 
aau.1da. em Ni,beroy, no Estado do Rio de 
Janeiro. Pag. 13 (84& sessão em i de setem
bro). Pag. !07 (87~ se&lioem 6 desetembrol, 

N. 70 8-IsenUnrlo de díl'êitoa de importação 
e upediente todo o material e m clíinismos 
deatinadoe 6. Fabrica de ·recidos Para.hyba.aa.. 
eua. <elecida. na capital do Estado da Pa· 
rahyba . Pags. 1~ e 20 (84& sessão ern I. de 
eecembro). Psg. 107 (87" •~esão em 6 de se
tembro), 

N, 70 C- Isentando de direltos de im{)(lrta
~&u os materiaes e machinisrnos de&~inados 

· taíabricae das Companbia.sFiação e TeeidC's 
de Pernamb11co. Page. 2\le 21 (84• ae'lão e-m 
i de I?I<Jmbro.) Pag. iOB (8711 sessão em ô de 
setembro). . 

N. 72 B- Autorisando o govl!rno a r emover o 
.A.I'!Ienal de ~bri .ha da. Ba.bia, a mand~r 
eoo1truir uma mortona em Ma.tto Grosso, a. 
es"-belecer n& B;scola Naval o ensino de tor
pedo~ e de applicação da eleetricida.de á. ma
ri"ha, creanrio nma cadeira espeeial, e a 
reformar as escolas pralinas do artilharia o 
to!ftdoe e a ereal\ diversu 06C0las. Pag. i3 
(84 eeuão em i de setembro) Pa.g 107 (!ii"' 

· -são em ô de S&~•mbro). Pag. !4ô (88• ses
são em 8 de selembro). Pag. 156 •89& aeuão 
em 9 de selembro). 

Na. 72 D, E e F- Fi.:~ando a força. naval para 
o exeroicio de !893. P ags . '45 e H6 (88n ses
são em 8 de setembro.) Pag<, 151, 161 e 163 

\ (89& leSSào em 9 de setembro). 

Na. 78 A e B - E~ta belecendo os casos de compe
tea cia exclusiva. dos J)odere!! ieder e.• 011 es
tadoaes para resolverem sobre vias de com 
mWlicação fiaviaes on terre~s. e a quelles 
em que deve baver accordo enlre a União e 
oa ~tados ou de~tea enire si. Pa~. 264 (92& 
sessãn em !3 de setembro). Pag. 416 t98• :ias
DO em 20d~ aeoombro). Pag. 4ô5 ~ n!lllã.o 
e:D 21 d• a~ieuobro) Pag. 512 (f ·OL sessão em 
22 de sekmhro). Pag. :572 (102& sessão em 24 
d& setembro). 

. ·N·. 81- Autorisando o governo a mandar 
paga,r ao alfel'811 honorario do e.s:ercito An~o
nio Pus de Si Ba.neto a q ·1anti:l. de ·•:592$. 
por ditferença de soldoo a ;rasadós, que doixou 
ile neeber. Pag. !03 <87• sessão em 6 de se
Sombra). Pag. i46 ~88& .seesão em 8 de setem-

. bro). hg, i56 {S9• sessão em 9 d• setembro). 
Para. 5l2 e 513 (l.OIJ& aeesio em 22 da se-

. tNnbro).. · 

N. 82-Autorisa11do o g-overno a reformar, 
no pt>sto de te11.ente do extinc1o corpn de poli~· 

. ci.a ·desta. cap.íla.l, o. capitão horl<l ra.r:io do 
· eJercl1o, ex-ten•nte desse corpo. An tomo Jnaé 
Alne. Pa;,, 103 (87" aeaaão em 6 de ~~etem..; 

. ~~· . .. 

N. 83. -Mandando pag'r a pensão de 120$ 
concedida a D. Maria Augusta Ferr~ira · de 
Souz•, viuv:~o do bdg•deirv Antonio Tiburaio 
Ftlrreira. de Souza. desde a d~ a d<> falleci
mento do seu marhlo. Pa.i;f. 103 (87• seasão 
em 6 de setembro). Pag. t46 (88& sessão em 
8 de setembro). Pag. 156 (89a eeseão em 9 de 
setembro). 

N 85. A11torlsando o &?overno a. rever a ta
baila dos vencimentos< dos oJ!ldae1 da armada 
e cla9ees aonexas & a r t>formar o Cn:a.11elho 

· Naval. Pag. 422 (98• ses~ã.o em 20 de esrem
bro) . Paga. 454 e 465 1\J9o>. 1easã' em 2t de 
setembro). P•g· 567 ti02'" seesiio em 24 de 
setembro). 

Ns. 88 E o F-Consider.•ndo como lentes aub
slituto• du fa.culd:odu de medioina os n• 
adjuotos que puuram a prep&tlldores, etc, 
Pag 25 t84• f •·a.a~ em i de ltiembro). 
Pag• . 639 e 640 (105• aeetio em 27 de ee-
tembro). P~. 704 (1()9o aeuio em 30 deu
tembro). 

N. 87 E-Fix'lndo a d•speta do Mlniaterlo do 
E~t~rior. Pa~a . 156 a 157 {89' 1e~11ão em 
9 de set~mbro). Pag. 486 (91l• selli'l em 21 de 
ee~embro), P:t.g, ~ (10111 se~elio em 23 d~ se• 
1em bro) . 

N, 91 - Approvando o accordo ceie brado en\ro 
o governo e a Socieda.de Anonyma do Gaz, 
pelo decr6to n. 826, de 2i de maio de 1892. 
Paga. .298 e 305 t\14• sessão em {5 de se
tembro), Pag, 358 ~~ -sio ern i7 de se
iembro). Paga • . ~e 396 (17 .. sell&ic> em i9 de 
se~mbro) Pag. 486 {99a sessão Olll 21 de H· 
tembro). Pag. 572 (102& ~~es!ào em 24 de ee-o 
tembro), 

N, 95- Autorisando o governo a eleva.r a tOO$ 
a pensão de 50$ conceâida pelo g .. verno pro
visorio a D. Cybele de Mendonça Souza M~a· 
~iro, -viuva do tenente honorarlo do es:ere1to 
Heleadoro Ave !in" deSowoa M·1n1eiro. Pag. 237 
(91a se~são em t.2 de setembro). Pag. 262 
(92° eessiio em 13 de seiembro). 

N. 9õ C- Autoriaandl> o governo a cont.ra.etar 
eom quem maiS' va.n~agena oll'ereeer, o ser•iço 
de r~õoqae. por meio de vapores, nas barras 
dos rios l tapemi.rim e Benevente, no Es&a~o 
do Esl_)irito San to. Pags. 25 e- 26 (S4'> sessao 
em 1 ae ~et~mbro). Pag. 37 (85• sessãC> em 
2 de setembro) Pag. 94. (87 .. sessão em 6 da 
setembro). 

N. 100 B-Autorisando a revisão geral das 
promoçõee realizadas no e:urcu o desde ilí de 
novembro de 1889 até 24 de fevereiro d~ iB91. 
Pag. 26 tMa sessão em i de aetembro). 

Ns. 103 A e B -'Creando um l{'g'\t de auditor 
de gunrr&, no Estado de S. Pa.••IO~ Pag . 13 
(S.• eeasio em 1 de qetemhrO). Pag. 102 (~e. 
sessão em 6 de &Otclllb~). Pag. 169 (89R ~-o 
em 9 de" setembro). Pag.~ ;!.85" (900 se&ao em 
10 de se, embro.) Pag. 231 (9i .. aessão etn i2 
de setembro). Pags. 26i, 263 e 264 (9.21- ae_s
são em i3 de 11etembro). Pag. 276 (93'" aeasao 
em ·U, de se,embro). 

N. 10!).- Pa.~sando .á. ~[unicíp_alidade . 8. adlni
ni&tragào dos cemltetlO.II publico a, dando outras 
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providencias e autorisando o Pre.,idPnte ela Re
publice. a mandar fazer a conta, afim de ser 
Jodemnizada a Irmandade da Sanla Casa da 
Misericordia da Capital Federal. Pag. iOO 

' (87'" sessão em 6 de setembrv). 

N. 109- Cl'eando conJUnctame •tte eom a oscola 
de machinietas, um curso de nautic' no 
Eatado do P11.râ, e lhe dando ot ga ni~açã:o (vide 
n. t09 A), Pag~. H e f2 (&• ~essão em i ele se
~mbro). Pago 338(9ã .. B•'S•à.o em i6 de setem
br• •). Pags. 895,410 e 41l (!17& ••ssii.o ent 19 de 
stt ·mbro. 

N. H4- Melhorando a reforma concedida por 
dec:reto de lo\ de abril de 1891 o.o capitão 
ll8'8'''11!'ado à arma de in(ancnri:t An•o1tio Gal
<11'''' Tr:o~&tll~ Alves, <te conforrnida.decorn o 
ar I. 4° do d~oreto n. 193 A de 30 de janeil'o 
de i ·90. Png. 400 (ill'~ maã-. •m 22 de 
"lrmbro). Pag. 569 (tOfl' ae~aào em 2-l de 
u&.mbJ'o). 

N. 113- A1Uoriaando o governo a transf.,rir 
p~ra as arm"11 de infantaria e cavallaria, 
eon Cor1111!1 aa habilitações de cada um, os offi
oiae• do exercito, promuvado~ durante a 
guerra do Pa.rag aay para. a de al'tilh" c••a, q te 
noet& se acharem 8em poder t~r accesso por 
tal~:, de habllitaçÔ>'>• sd··ll~iftcae. Pag. i07 
(871' se~ijio em 6 de setembro) • Pag. 334 
(95• se.aão em 16 de setembro) . Pa.g. 394 

~
7"' s~ssão em i9 de setemb.o). Pag. 557 
Oi• ~easiio ~m 23 de e,.. rembr<~) Pags. 6<19 e 
7 (tO~ seseão em 28 de ~etembto). Pag. 

7i0 (iOiJA ·aedaão em 30 de setembro) . 
N. H6- Autorisando o goYerno, tendo de 

desaunexar o servi~" dos sub rbios oa. Estl.'a
da. dt. Ferro Central do Brazil, a eontra.ctar 
com J'ustim & Bandeira ou companhia. q•te 
organizarem, a cons,ruccio de uma. es kada. 
dP fern• aerea do largo de S. Francisco a 
Sapop~mba, segundo as condições que esta
befece. Pag. !OS (S'Ia. sessão em 6 de setem-
bro). . 

N U8- Autoriea.ndo o governo a reorgani sar 
a Repartição Geral dos Te!egrapbos. Pa,s. 
9~ a 99 (87"' sessão em 6 de setembro•. P~. 
i34 (88& ,;essão em S de setembro·. Pag11. 15~ 
a 160 •89" sessão em 9 de setetUbro) . Pags. 
209 a '211 (90a. sessão em tO de se~mbro). 
Pag. 549 (!tli" s .. ssão em 23 de setembrQ), 
PB48 615 a616 (:1:03• se•são em 26 dl' setem
bro). Pr~gs. 631 e f>.12 (105& sessão em 27 de 
sec~mbro). Pags. 657 a 659 (106& e~asão em 
28 de setembro). Pag. 710 (!09& sessão em 
30 de setembro). 

N. tt9- Estabel~cendo que os !• e 2<' cirur
giões do Corpo de Bombeiro~ do Districto 
Fede~l terão os postos .lo major eeapitão, e 
gotarã.o de 1odas as honras, vencimentos e 
mais no.tagens inher·ntes aos mesmos poa
t~, o.oe termvs do ari. 45 do decreto o.. 9829 
de 31 de deumbro de 1887. Pag. 26 (W aea
aio em 1 d11 setembro). 

N. 120- Auwrisando o gov,rno a con, ract&r 
com João Tavares <ta Sil va a COM~rucçi.o. 
uao e gozo de uma estrada de ferro. cem 
privi~io por . 50 annoa, de 3cCOI'd" éon1 as 
leis aolire ema das de ferro e · garantia. de 

(: 

juros de 6 o/ o sobre 30:000$ por kilometro, 
partin·do do Rio Pardo, no ·1-;spirito Santo, 
até S. João Baptista, em Minas Geraes. P.ag: 
101 (87" sessão em 6 de setembro) . 

N, 122. - Rcorganisando o Supremo Tribullal 
Milibr. P:• g. 358 19ô• ~~~e<ão em 17 de ae~ 
tembro). Pag. 396 ('J7• se~sã.o <'1%1 19 d~ se• 
temhro). Pags. 428 a 432 (9S• ses~ão em 20 rle 
setembro). :Pags 512 a 513 (iOU• ssssão em 
22 de Ratembro) . 

N. 124-Concedendo repartidamente a O. Luiza. 
Guilhermina de Campos e D •. \nna. Julia de 
Campo& a reversão da parte da penaão de que 
goz<1vam com sua irm:t D. Adelaide de Mi
randa Riheiro, j:l. falleeida. pelo decreto 
n. 2í!30, d~ 22 de março de 1870. Pag. 234. 
(9lo. s~asão ~m 12 d•' set.gm bro). Pags. 261 e 
262 (\IZ• aes~ão em 13 de setembro). 

N. 130- P o•rdoando a D. Rosalina Pires ·~
Bit~anc<~tlrt BarCPI1os a divida de qqe era de· 
vedor á Fazenda Nacional seu lluado marido 
Dr. l$rael l<.odrigues 13a1'cellos. Pag. 233 
(91" sessã" em 12 de setembro). Pag-. 2ôl 
{9t • ses•ão em 13 de !;c'tambru). Pa~. 284 {93"' 
se.,são em 14 cle s~t.embro). Pag. 3U5 (94' sessã.o · 
em 15 de s.·temb~o). 

N. 131 - Autorisando o governo a con\ractar 
com o cidadão pat'uano Julio Beuavid.es o· 
serviço de navegação e trar.sporte d~ me:rca~ .. 
dorias pelo rio Içá. 011 Putum;J.yo, sob as con
dições que estabelece. Pag. 102 (8'Z" s-asã:o 
~m6 de se .-mbro). Pag. 146(88 .. seuão eril 
8 de selembro). 

N. i36- Opinando no seu~ido de ser adoptado 
com a. emenda que " l'resenta, o projeeto 
n, 2:!.6 A, de 1891, IJ_tle di nova orga ,is .. ~ão 
ao serviço sa.ui\ar1o m:o.riLiruo e liuvial do 
Bra?:il, e d e se\' a.·chivado o ·e n. 216 dl)' 
mesmo 01nno, que dii. por linda a coo.vençã;) 
sanita ria ent:re o governo do Brazil e os.das 
republicas Argentina. e Oriental, Pags, -'53 e 
466 (~a susão em21 de setembro). . 

N. t38 - Est:.belecendo a& c >ndiçõea em qne 
póde ser exercida a faculdade conf'erida. ás 
s-ociedades anoo.;vmas pelo art. 32 ·1o decreto 
n . i64de i7 de Janeiro de 1!!90, e marc~ndo 
o prazo de um anno para o recolhimento . 
pelo$ emissores dos bilhetes ao pona.dor emit
tidos iilegalment~, e autor~a.ndo o :{Overno o. 
emittir notas de ~00, 1$, 2$ e 5$, no va lor.
de cinco mil con~os, recolhendo .igual somm:a 
em notas de 5()$ p1:1ra cima. Pag. ti (8~ 
sessão em 1 de setembro). Pags. 90 e 108 (87&. 
sessão em 6 de setemb~o) . Pag. i 70 (89>- sossão 
em 9 de setembro). Pag$. 185 e 186 (90a. 
seS!Iào em 10 de sete, ubro). Paga. 260 e 261· 
(92"' sessão em 13 de setembro) . 

Na. 140 B e C - Fixando a de$pez;\ do. Mi
nistel'io 'da.Marinha. Pags. 8 e 9 (64• ses~;' 
em i de setembro). Pag. 57 (85"'· aeS&ã.o e lit 
2 de ~etembro). Pag. 92 (87" sessão ~m 6 d\ 
setembro). Pags. 51ii .e ~!6 (100" SP8Bãoem 
22 de setembro) Pag. 560 e 572 lf02o. sees~ 
em 24 de setembro). ~.· 

N . 143 - Autorisaudo o governo & abrir o Cl'e
dito ds 16U:OOOS ao cambio de Z1 d. · ~r 1$ 
para '·despezas da. rubriea. 2"'.....; Legaçoe& e . . . ... ·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:28+ Pág ina 55 de 75 

.28 INDlCE 

Consulados - do orçament~ do Ministerio 
da• Relações Exteriores. Pags 9. e tO {84• 
sessã<> em i de seCe•ll bro). Pag. 60 (85• s •ssão 
em 2 de ~e~e111bro). Pag. 9.2 (87& .essàe> em 
6 de setembre>). 

N. :1.44 A- Opinando no aentide> d1 nãe> se~ 
adop~ado o pNject(> n. i44, des~e anuo (do 
SenadG', qu~ perlllil&e a livre ent~llda. no ter
ritorio da Repu'olica a immigrant!S de nacio· 
nalida.de ehlneza. e japone.a, sob ae condições 
que eatabe!~ce, e aularis&t~do <>governo 1\ pro• 
mover 11. ex~o,1çio du 1 ralilodo I e 5 d · a·•Ce nl bro 
de 1880. com a China, a ce te br~r trilo ta do •le 
oommerdo, paz e amí"·!e c •m o Japã-•, e a 
eiUt.bel~cer agentee d!plomaucoa e co ,,~lares 
nehee pai%.. p,, g. 5 (tU• ~e~são em t de 
Bllt!imbrD). Pag. 39 (851 BOSIÊiO em .2de BOtem• 
bro). Pall'•· 63 e 7i'i (86• .;es~ãa em 3 de s•
tembro). Paga, 151 e 164 (89& $e&São em 
ll de setembro). Pag. i89 (90• ~ea~àu em 
10 de letembro). Pag. :l33 (91& Re•8ão eu:~ t2 
de I& lembro), Pag. 252 (9i• seasã:D ··m f3 de 
eetembro), Pag 276 (93• s~asã.~ em 14 de 
setembro) P~g11 291l E 307 (94• sessã.o &m i5 
de a e tem bro ). Pag. 463 (9il" aes~ã.o em 2t de 
setembro). Pag. 491 (100• sessã~ em 2~ de 
setembro). Pllg. 524 (101• sessão em 23 de 
1e lemhro), Pa@'ll 56 h ãô7 ! iU2a sessão em 24 
de •~lembro). Vlde subs\ittttivo, 

1\ N. !.45- Concedendo amo.ietia. aos revoltosos 
.. .\ que tomara.m_ parte nos moviment~s r~vo u
:·\ e]onaril)a de Mauo Grosso de ja.nejro a ju

' "Jnho de 1892. Pag. 2 (34• se~sio ern f de se-
'-.- ~mbro). Pag. ~ {66" sessão ~m 3 de aetem-

!
bro}. ·Pag 9"3 (87&sees&oem6de selembra). 

.~ , 148 - Autorisando o governo a c11ntractar 
;. com Francisco Ferrt!i,·.t de Mo!'aes, sem on.,s 

: para o Estado, a íntroducção de 500 ou mais 
~ra.balha.dores liberia.nos, para au:z:ilia• o 

·, aeniço de earga e .descarga no porto de 
Sanlos. Pag. iOi (87a ses<ã.o $1ll õ de se etn

. bro), Pa.g. 344 (95• sessão em 16 de setem
·." brol. Pag. 555 (i oi• ees8io em 23 de se· 

1. · tembro). Pa.g. 571 (112.. sessão em 24 de 
se~e.:nbro). · 

· N. 151 - Creaudo uma colonia correecional 
de ooniinada Fazenda da Boa \lista na Pa
rahyba. do s~l, EBbdo do Rio de Janeiro;" 
.especilieando 011 in,1ividllDS que a ella podem 
ser recolhidos e daada outras pro>videaeiaJJ. 

~"\ . Pag; 322 (95a eeseãD em 16 de setembro). 
· Pag •. J9i (97• se; são em 19 do! setembro). 
Pag. 4a2 (9<l• ses~iio em 20 de set~mbro). 
pag. 46! (99' ses1ã.o em 21 de setern~ro). 
Pags. 516 e 517 liOO• se~são em 22 de se
\embro ), Pa.g. 6)ll (103a sessão em 26 de 
setemb,·o). Pag. 6ô6 (107• Aessão em 28 de se-

' . tembro). Pag. 1M (109• sessão er:c. 30 de se· 
>• temb~o). ·-.. .. 
· Ji, 152 - O~inBndo no sentido de serem sub. 

Illetto•IOB a discu<sãD o projecta n. 2-!8 de 
\( 1891 (do Senado I e d a.s emeudas oJl"erecidas 

" . ao m~smo projeeto sobrd coMLncção de 
·: · ·· -~~nde~ ou colloca.;ão de poços artesianos Gm 
:; nriua mull.icipios doa Estados do Piauby B 

'\ · .da Parahyba iio Norte, Pag. 10 (Ma .te8Bio 
em t: de_eeleJII,bro). · 

N. 153 - Opinando no sentido de s~r adaptado 
o pro.iectu n. 184, de 1891, que eleva a 300$ a 
pen•ão Mncedid,. a D. Maria Gertl'lltle~ da 
M·>~ a Vi~ira da. Siha, vi •v« do Vi~condo de 
Viei~a da Silva. Pag. 23·l t9la sessão em 
12 de set•mb~o). Pag, 261 {!I~• aeesao em 
13 de se.ewbro). 

N. 154- Fixando a despeza do ~{iniateroio da 
Far.enda.. Puga. 51 a. 5o (85• qesaão era 2 de 
s•t~mbro). Pag. 76 (~ôa aes~ãu em 3 de sek 
tembr,l). Pag 106 (87a se&Aà,l) em 6 de se• 
cembt·o). Pag. 122 18~• ~es~àD em 8 de se.
te"' brn). Pa!f. 179 (89" ae&aão em 9 de se
tembro). Pags, iM, 186, '1)7, 211 a 215 190~ 
se~· i~ em i O de setembro). Paga. 238 a 2 43 
(9!• se~siio ern 12 dtJ seLemhru). Pa.g. 26D 
\92• sessão em 13 de set8mbro). 

N. 155- Au&~risa.nda o governo a contracta.r 
com o engenheiro Melville Hora. as ob~as 
que s~ prupõe a executar, por si, ou com• 
panhia q~e organhar, na Il:&a das Enxada~, 
nD p •rto e !oa.nia do Rio de hneiro, me
deante condições que ~sta.belece. Paga. tOO 
e :lOt (87a ses~ãD em 6 li e eetembroj. P~. 
un (8~a S•Raào em 8 de setembro). Pag. 338 
(95a. s~RãO em 16 de setembro). Ptg. 555 
(lOt~ sessão em 23 de se~ernbro). Paga. 570e 
571 (102~ s~ssão em 24 de se~eonbr..). Pags, 
608 e 609 (1•J3a sesnia em 26 de setembru), 
Pag. 704 (109"' sessão em 30 de seLem bro ) • 

N. 156- AutorisandD o governo a considerar a. 
reforma c'>mpulsoriamenle dada ao o.fli.cial 
de fa~~eda de 2• cla.ss,·, AntoniD Mariano 
Barreto Per~ira Pinto, na. effecdvidade do 
pos•o de to tenente, em que foi graduadQ1 

passando sua graduação á do posto imme
diato. Pa.g. 237 (91" sessão em 12 d~ se
tembro). Pags 305 e 319 19-la sessão em 15 
de set•mbro). Pag. 397 (97.. sessão em 19 de 
s~tembro\. 

N. Hi9- AntOt<isando o governo a conceder aD 
1° escripturario da Tbesouraria de l<'azenda 
do Amazo11as, Emiliano O!ympio de Carvalho 
Ra bello, um a ano de licença, com os ve <lei
mantos a que tiver dire;~o para tratar de 
sua saude onde lhe convi~r. Pag 237 (9ta 
sessãD em ti! de setembro). P .. g. 26.2 (~2a 
s~s~ão em 13 de setembro). Paga. 305 e 319 
(\J!" se•sã.o em 15 de sdembro). Pag. 397 
(ll7 .. ses~ão em 19de eetembro}. 

N. 160 - Autorisan.do a governo a abrir 
um creditQ supplemen1a.l.' na impDt1a.ac:ia de 
.f: 33.826-0-0 para a c.mstrucçãt> das obras do 
pro<ouga.men to da estrada de ferro do Sob r ~~oi 
a lpú. no Ceará. Pag. 10 (84a II$Ssão em i de 
sete•ubro). Pag. 37 t!!3a sessão em 2 de s~tem
bro). Pags. 93, 94 e 120 (Si a sessão Am 6 
de set·m~ro). Pag 156 (89• se~sào em 9 de 

-setembro). 

N. 161- Autot-isando o governo a abrir um 
credito supplementar de 541):00[);$ á verba 
n. 17 do ar r. 7° du. lei n. 26. de 30 de de
zembr.. de i89i. Pag. 5 (84~ sessão ~m 1 de 
set~mbro). Pag. 94 (Si .. sessão· em 6 d• se
tembro). Pa.g. 130 (Sda aesGiio em S de se
tembro). Pa.gll. 157 e i64 (89• seasio em 9 de 
se&embrD). . , . 
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N. 154- Auto'!'i~ando o gnverno a. aht-ir con.
curr·~ncia. publica p'lra um p•·ojeeto de lll•J
n•lme••to á. m~muriadoprPcurs•n• da. Rep bliea 
no Brazil, lll!ere~ Joaq>lim Jose da Silva 
Xavie~-" Tiradentes, e creaudo p~ernioa aos 
do118 me[hor~s P'~' j~ctr.s c!assitiea los. Pag. 
511 ( lQOa. ~~~eão em 22 de setembro). 

N. 171- Autorisanrlo o governo a mandar 
abrir coneur~o publico no paiz e no eqtt'an· 
gP.iro para o pr••Jecto da esta tua ole Benjamin 
Constant e a de~p~nder para esse fim at4: á. 
a~mzna de 30;000~ e dan1l~ au·ras providen
ctas. Png. 5!.3 {iOJo. eeasao em 22 dEl se
tembro). 

N. t7ô - Autol'isando o gqvf!rno a. oontr.1CtJr 
com o ViscondA de Ca.rvalhaes ou com quem 
m··i~ "':tntag•D.A offet"ecet-, a !iga.çã:o do por~o 
de S. FranciBco, O'l outro, com a fronteira 
brazileira limitroph., com e. republíca. <lo 
Pllro11guay, nas condi~Õeli que es,ah!l •oP. 
Pags. 28 e 29 (~4 .. s~ssão em i de s~tant bro). 

N. 171- Autorisando o goveTno a. di~p~n~ar 
do e:.:am• de trig<oMmetria João Rib~rro para 
maH•ir.ular-Re na Faculdade Livre de Direiw 
da Capital Federal. Pag. 30 [84t. aes&io em 
i de s·temhro}. PaR-. ~98 (90• &~~~ãD em iO 
de ~e~mbr ). Pag. 496 (i(loo. seasão em 22 
de s·~mbro). Vide $Ub~Citutívo. 

N. t 78 - llfandando ces11a. r da da ta desta lei 
06 e !feitos da reíorma do capitão J uão José de 
Olheira Ff'eíta.<, qu~ devet"á ~evert.cr pau o 
quadro e.lfectivo do exercito e ser incluído na 
arma de ca.vallaria, não contando-~e-.lhe 
par·1 a prornnção o t~mpo em q11e esceve refor
mado. Pa.g. 60 {S5a sMsãn ~m 2 de e~~ 
tembrl)), Pag. i30 (88• sessão- em 8 de se
teDJbro). Pa.g~. i:>7 e 164 (8\l• sessão em 9 
de ~etsmbro). 

N. 1.80 -Relevando a PtPacripção do tempo 
decorrido desde U de de2embro de !1369 a 28 
de ago~Jto de 1877, a. O. Carolina Luiza de Oli· 
veira. Pereira Pi,1to, p~ ·a o lim dd p••der re
eeber o meio 80ldo corresl?onden~·· áquell·• 
tempo. Pag . 85 l86• aes'ao em 3 áe e e· 
iernbrol. Pag. 494 {tOla. ses~~ em 2! de SP• 
tembro}. Pa~. 569 ~ 58(} H 2& s~asão em 24 
de sete:nhro). Pag. 596 (i034 sessão em 26 da 
setembro). 

N. 1. ·:I. -·Proroga.ndo a. eeasão legi~lati'l"a a tê 
o dia 12 de ou~ullro. Pags. 9i e 9.2 (87" 8115· 

sio. ~m 6 de setembro}. 
N. i82 -Conc•dendo a Melchel't & Comp. 

isenção de dírei~tlS, inclusive"$ de expedient~ 
.sohre trap~s e reducçio de 50 o; D $Obr~ a ma
teria. prima denominada Cleacking-powder 
q_ue impo~taram dul'a.nte cinco annos a contar 
da data de~t& lei com destino ti. fabrica de 
teeidos na. Tilla do Salto, em S. Paulo. 
Pags. 120 e i21 t81"' sessão em. 6 de ~e-
tellibro), · 

N. lS3 - Rea ~a.helecendo a lei n. 3403 da 24 d~ 
novembro de 188' com ao; rnodid,·a.çõe~ que 
indica. e fiundo o prazo dentro do qu~I dav •m 
os aetuaas bancos de emi!«<io e«trs.t' n · t'e· 
gimen deata lt;,t. A.utnl"i~ 1 ndo o go"Verno a 
allsunur. a respd"usa.bilid~e das n~>bs dos que 
nãt>puóerein·OU· não quiz.vr.m l!ubmetter-se ao 

mesmo reg:imen; a px-ovidenciar quanto á.sub
st.it·üç~.l) p >r nota• do Thesouro das que .forem 
rec~hidas; e a r scindir o eontracro com o 
Ba ·co da R•publica pa~& o reRgate do papel
moeda, limit~lldo este il B••mmp. actnal e r~Ho 
o resza.te c >nform~ aq ella leí e com os re- . 
cursos an·•uaimen~ decretados. Paga. t21 e· 
122 (87a sessão em 6 de setembro), Pag. i84 
(9Qa sessão em 10 de setembro). Pag, 232 
(9Ja Be~Rão em i2 de setembro). Paga. 298, 
305 e 306 (94a se~são ~m 15 de ~lemlJro). 
? •g. 466 ,gg, a•nã.o em 2i de ~ettmlhro). 
Pag. 625 (10~ .. se~são em 26 de setembro). 
Pag. 7i8 (110~ sessão em 30 de setemb.ro). 

N, 18~- Limitando o prB..!:o durante o qual 
d~vem vigorar as is~ncõ~s de direitos a.té 
agora cnnc didao a da·tdo oulraa prov•den· 
c ias Pag. 24 (84a s~esão em ! da a ·tembro). 
Pag. 92 (87"' ~esaã.o em ·6 de setembro). · · 

N. i85 - M'lditícando a. ba.ndeira da Rep~ .. 
bliea, mandai! a ad ptar por decreto de i9 te 
llllvembro de {i\89 Pag, 24 (Ma ~e~sin em t 
d sPts:nbr<.>). Pag. 92 (87a sessão em 6 de 
s~t~mbro). 

N. 186 - Es\ab•lecendo as penas a. &pplica.r e 
o processo a seg•rir no erime de roubo com .. 
met.t.ido nas circ mstancias q\le determina. ~ 
dando outras providencia~. Pa.gs. 4, 21 e 22 
(84 .. aPssão e.ro t de se~robro). Pag•. 93 e 9l 
tB7"- se~~à.o em 6 de setembro). Pags, 519 e. 
5ro (WOa. ses~ão em .22 de setembro). 

N. 187 -.Auto•isau1G o governo a readmitt.ir 
no quadro aetivo doa empre,S'a.dos da· s~cre
tartas dP. Es1ado e ~parliçoes dellas d"pen
dentes todos os apos~ntadr>s desde !5 de no
vembro d..-1.889, contra e:tprellso. di~posição do 
art. 75 ria Cnns~ituiçào lt'ederal .. Pag. i8i 
(89a sesBã:o em 9 de setembro). · 

N i88 - Autorieando o governo lt abrir o ·~ 
!lt-edito nec~ssario p1.ra in-{llmnisar o Sr. 
Augr1sto Franciec:o M:arí!t Glazioll da qnan~. 1 

tia •te 9:425SL44, impor~aucia das desp~:zoa!l 
feita~ na conser\'coção da jar.lim do Campo 
da. Accl amaçã·· (Praça da. Republica). Pa&:"s. 
i.Bt e l82 \S93. sessã'l em 9 de ~e1ambl''l}. 
Pag. 4>l5 (lOO~ ~esAão ern 22 de se:embro), 
Pags. 51)9 e 580 (i02a sessão em 24 de se
tembro). Pag. 596 {103a sessão ent 26 de 
s<>tembro). · 

N. 1.89- •\.u\Qrisando o 'Poder E-secuti~o a con• .r 
ce le'!' ao cabCJ de esquadra reformado João 
Coelho ds Mello a pensão de SOJ réi9 diarios. 
Pa·g. 219 {9Qa ~e511ã:o ero 1.0 de setembro) • 
Pag. 49f (JO()a sessilo em 22 de s~lemhro}. 
Pags. 569 e 580 (102~ sessão em .24 de se
tembro)~ Pag. 596 (103a sessão era 2ô de se
tembro). 

N. 19()- A.utorisando o govel.'no a. cl)ueeder 
licença para matricubro~;e na Esonla Mili~a,r 
de Portll Altgre ao alferes J. ·aqui 'li Pereita 
de Ma ced.o Couto So 'hri nho, Pag. 219 (90" aes• 
aão em tod.e setembN). ' 

N. :191 - Autol'lsa.ndo o _governo a. altel'&l', de 
accnrdo com o Banco União de S. Paulo, o . 
tl:aç, do d ... estrad:t de !erro de Uberaba. , ou 
Uberabinha. â Colim1 concedida ao m:esmo · 
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bancó pbr decreto h, Rli2, de -16 de blittibro 
de 1890. Pags. 219 e 220 (9:)a sessão ém lll 
de setembro .. Pàg. 555 (10l• séssãb em 23 
de setenibt'"l· Pag; 571 (:Ll2• sessão ·m 24 
de se~êmbrô). Pag. 704 (109~ sessão em 30 
de se~eihbro); 

N. 192..:... Fixando a despeza do !\Íillisterio da 
Indu8tria, ._ Yiação e Obras Puhlicas para o 
exercido de 1893. Pags. 284 a 291 (93• sessão 
em 14 de se embro) Pags ; ·298 e 307 (94• 
sessão em 15 de setembro) . Pa\l'. 302 (96• 
sessãr• em 11 de set<' mbro). pa:g. 401 (97• 
sessão em 19. de setembro) .P·<g . 433 (98• 
sessão em 20 de setemb.ro). Pag. 562 (102• 
sessão em 24 rle se~enibro) Pag. 594 (to3• 
se.ssã, em 26 de setembro) . Pag·. 629 (to5• 
sessão e!Íl 27 de setembro). Pag; 650 (106• 
sessão em 28 de seterribrd). Pag; 674 (108" 
sessãó em 29 dê lietembi•d). 

N . 193 ..:.. Fixando a despeia do Ministerio tla 
G·•errà para o e:têrcii:io dê 1893. Pags. 2\H a 
295 (93•sessão em 14 dê setembro) . Pags. 
389 e 400 (97ll sessão em 19 de setemhroJ. 
Pag. 492 (100a sessão em 22 de setemb~o). 
Pag. 538 (iOl~ "essão em 23 de setembro). 
Pag. 561 (1Q~· sessão em 24 de setembro). 
Pag . 633 (1Q5• sessão em 27 de s<>t~mbt·o). 
Pag. 662 (i07" sPsRão em 28 de se tem r>). Pag. 
693 (U8• sessão em ~9 de setP. mbro) Pag. 710 
(i09• sessão em 30 de setembt·o). 

N. 194-'-' Autorisandt< o g·overno a considerar 
nos quadros effectivos do corpo de machi
ni~tas da armada todos eis macihi nistas extrá
ordin~rios que contam nutis de 10 annus de 
serviço na mariliha de ~uérra , com boas in
formações. Pag. 320 (94• sessão em 15 de 
setênib,·o). 

N. HÍ6- ManteQdo a S!l bvenção destinada a 
auxiliar o s ·r viço de exploração e navegação 
do rio Parnahyba e autol'isando o gov·wno a 
contractar o mesmo serviÇo nas condições q·te 
estabe 'ecé; Pag. 355 (95• sessão em 16 de 
seteni bro). 

N. i97 "-' Autorisando o governo a: despender 
até á qnaritia de 400:00IJ$ com a ligação' d 
Estrad' ele Ferro da Bahia eritre a Cen~ral e 
S. Francisco é S. Francisco e Jahú. Pago. 
411 (97• sessão em 1.9 de setembi'b) . Pag. 524 
(10P sesRão em 22 de se~embro). Pag. 568 
(102• sessão em 24 ele setembro); Pag, 596 
( 03• sessão em 26 de setembro). 

N .. 198- . Atitorisahd~ o govet·no a . abtir cre
dltoR . espectaes de oOO:O )! •$ a cada um: dos 
E<tad0s da Parahjba, GciyHz e: Piauhy, para 
occorrerem ás déspeza.s com os diversos ser
viços a seu .cargo . P " gs. 411 e 412 (97a 
sessão em 19 de setfnubro). Pag. 494 (100• 
sessão em 22 de setembro). Pags. 507 e 568 
(102" sea"ão em 24 de sete :n bro). Pag. 5S3 
(i03a sessão em 26 de setembro). Pag. 6:31 
(105• s ·ssão em 27 de setembro) . Pag. 659 
(106a se-;sãn em 28 de setembro). Pag. 704 
(l09a sessão em 29 de setembro). 

N. 199- Pt'ovidenciando sobre a nomeação 
dos pretores e :hs j1Iizes do Tribllnal C i vi I e 
Criminal e snbre o modo de contar a anti
guidade dos mesmos magistrados. Pag. 354 

(95a sessão efu 1.6 de setefub!'o). Pag. S96 
(97" sessão edJ 19 dê séterhbróJ. 

N, 200 -' Aiüorisando ,, gov:,rno á r eorganizar 
o serviçp sa ,jrarw do exerêi•o, de .accordo 
com as bases qlle e<tabelece. Pags; 226 a 228 
(9Ja sessão em 12 d:• setembro). Pl\gil. 397 a 
399 (97à sessão em 19 de setembro). 

N. 2111 ;_. Manc!ando dà~cdnbii.!', tíl:i itixer&icio 
de iS93;. pai'tii do subsidio do Pt'iisidente e 
Vicé-Presideiite dá Rerublica. e dos tlerititados 
e . .;eliadóre~ ; do Cit•deriado dos màóstràdos 
federaes e dos funccionai'ios publicos ~ mili
tares. e isentando desse desconto varias cnn
tribuições d"s cofres p •blicos. Pag-s. 399 e 
40() (99• sessão em 19 de setembro); . 

N. 202 - Autorisandei o goverM . a .inandar 
refoi;inàr os caiC<Jlos referêli~es ás aposenta
dorias elos ex'secretàr'io é sub-seci'é ta rio da 
Faculdade de MediCina da Bahia, Drs. Cin
cinat • Pinto da Silva e Thcma:r. de Aguino 
G ·spar. Pag. 580 (102• sessão em 2,! de 
setembro). 

N. 203-"- Reórganizando o serviço do~ Córr•üos 
da R.epubli 'a. Pag~. 445 a 450 (98a s~ss:io 
em 20 de setenibro). P ag. 549 (101"' se-são 
em 23 de setembro)• Pag. 563 (102• sessão 
em 24 de sete•nbró) . P"g f97 (1•·3" sP$qão 
em 26 ele setemb•·o) Pags. 6}U e 641 {IOp" 
sessão em 27 ele . -etemht·o). Pag. 7u9 (l09" 
sessão erh 30 de setembro). 

N. 204 - Autorisando o governo :i cCintractar 
com Franci~co Lobal.o Lópes ou a empreza 
por elle organiza la a constt"Ucção das docas, 
caes e outros melhoramimtós . do poi' ~ o de 
Pel0tas , n • B;atada do Rio Grande do Snl, ~ob 
as condições qlie estabelece. Pag: 450 (98a 
sessão em 20 de setembro). 

N. 205 - Aqtorisa ndo o governo a pagar ao 
bacharel Man• >el José Chaves; professor jubi
lado àP phi losopilia do curso annexo· á F a
culuade de Direito de S. Paulo. os venci
mentos integraes que pe,·cebia durante o 
exerc :cio deR~e cargo, e a inderimizal-o das 
g-ratificaçõPs que deixou de receber deticle que 
foi j .. bila to, abrindo para ess• fim o ·· eces
sàdo credi~o. Pags: 487 e 488 (99• sessão em 
21 de setembro). 

N. 206 ...:.. A,utorisanc!o o pag-amento dos ·bsidio 
aos seri tr!ores e deputados, e os sêrviÇoR de 
tachygraphia e r·edacção dos debates na pro
~·ogação da actual sessão legislativa, pelqs 
saldos das respectivas verbM. Pag·s , 520 
e 521 ( lOO• ile~~ão efu 22 de setembt'oi I;iàgs. 
561 e 572 (1:)2• Ressio erii .·!4 de seteinbro). 
Pagii . 623 e 638 (105" sessão em 27 dé se
tembro). 

N. 207- Autorisa:ndo o governo a ~ali dar os 
exames pt'eRtados no Sem inarie de S José 
des ta capital por Antero Olympio de Siqueira 
afim de matriculat'-se em qua lquer in .. ~ituto 
offi ' i ai de ins trncção stipedor. Pu g. 558 
(Wl• Resslio em 23 de setembro). 

N. 208 - Concedendo a D. Leonill~ Octa via na 
d' \fenezes S<hza a reversão em sen favor da 
pe 1são de 60$ mensaes qu0 percebia se11. fi
riado marido o capitão do e:~:eréito Luiz 
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Franeisco de Souza. Pag. 553 (101 a &e5Sãn 
em23 de se~rnbro ). 

N, 209 - Appro .. audo a,s divisões de diskictos 
eleitoraes organiLadas peh Pod•r Execulivo 
para. os E•tados do Pará., ~Iara. 'hão, Ce3r-.i, 
Pe.-n·,mbuco, Alagôas, Rio de Janeiro. São 
Pa11lo, Minas Gor .. es, Rio Grande do Sul e 
Dis~r!ct;o Federal, al!er:. da a do Esta.do da 
Bahia de :~.ccoordo com a organização pro, 
pt>St.a pela respectí•a. representação. Pags.G1.6 
e 622 ( i03> s• ·a são em 2õ de sete m hro J. 

N. 2i0-Cre.ando nos Estados de Sergipe e elo 
)braohiio duas e,;colas de a~r iea1>'1 1'a e 
zoo~echnia e estahel~cendo o plono de sua 
organização. Pags. 57$ e 579 (102• sessão em 
24 de setembro) Pags. 596 e 597 l103• sessão 
em 26 de setembro). 

N. 211 - Autorisando o governo a concedet' ao 
Dr. Joaquim de Almeida Leite Moraes, lente 
da Facu1dade de n; .. ~ito de S. Paulo. um 
anno de licença para trat.ar ele sua. s:iude, 
sem nnc•men~ al~um, Pag. 597 t103a sessão 
em 26 de setembro~). 

N. 2i2 - Autonsa ndo o governo a conlr:• 
ctar com F. de D ·mekor, on a. companhia por 
elle organ~ada, a co••cessão de uma linha 
ferrea, q•:e, paNindo da Capital Federal, vá 
encon\rar-!!e ern ~~ntre-Rios cl)m a l•;strada 
Central dn Brazil. eegund o as clausulas qu. · 
estabelece. Pags. 622 e 624 (:1.03• seesiio em 26 
de s~tembro ) . 

N, 2iS- ConcP.dendo a Ant~ro Diniz Lagarde 
e a Emi'i" Duceux privilegio por ·15 an n •S 

pa.ra. o estabelE-cimento da- Empreza. Pr~ 
pulsara da Propt'iedadB T erritorial Agrícola 
-por meio de- Obriga.;õe.• b~nPlicinria -
ls•ntas ele ~ello ou de qualquor imposto. Pag. 
659 ( t 06• sessão em 28 de setembro t. 

N. 214- Autorisa.nclo · o P oder ~Jxecutívo a 
Entrar em accordo com Silvestre d e 1\Iaga
lhà~s @ a Bo.roneza de Vi!h Maria e outr,•s 
no sentido de liquidar eom :l respon&õl.bílidade 
da Uniiio os li lu los de divida: que recebero.m 
do. Par~t.guar, dPpoi~ ria guerra ~ntre aquelle 
pa.tz e o nosso. Pag. 696 ( i08" sessão em 29 
ile setembro). 

N. 234 - .Uan rlando preencher de&lie já a me
ta le das vagas dos postos de tenento. a coro
nel das armas de ca•allaria e infantaria, 
segundo as condíçõ<!Ls que esta heleee. P:1g 
34-4 (95• eessio em 16 de seLembro). 

Prote•to do Sr. deputado Martlnbo Rodri~ 
g «.8• "on~ra a e1eição a que se procedeu a. tfi 
de JUlho de 189!:. no E<ta.do de Ceará, para 
preenchimento da vaga deixada pelo Sr. 
Ale:ra ndre José Barbosa Lima . Pags. 2U e 
245 (<Ji• Sc·ssfi.o em t2 de setembro). 

DOI! atumnos da Faculda.tc de Direito do Il.e
cife contra a exoH~ração do Or. Sea.b.ra.. Pags. 
249 e 251 (92" s~seão em i3 de setembro). 

O..dro eom.parotlvo das diff•ren~s ver-
1>11·•• do pPSSO;.I da Repartição (J ,~ ra.l do~ Te-

d
egrapboa. P .. ga. 551 aõ54 (iOia eesaio em2J 
e 11tembro). 

Que•tiio bancaria. Vide project<J n, 183. 

Questii«> de •rdem. Pag. 69 (85• sessão em 
3 J., se.em uro), 

1\cpreeento.çües: 

D<L.Cotn\'anhi:l. Estrada. de Ferro do Natal a 
i'\.ov:~..Crn~; co tra o disposto nu art. go § 40 
da .lot ~·· . Gde 1801, na parte rcfor~nto á 6.s
caltz: •çao dM cstra•l~s de ferro. Pag. 112 {87 .. 
8eS!Iao om 6 d~ ~ciOlllhro) . 

Do di: ceto:i(l do partido "epublieano d:t ci-!a.de 
de. ~~!ll:t !a~. Ouy.:.z, contra a tlepo•iç;io do -~
crnao do orphaoe • anna);.~~ •·ilallçio da
q·:elle tcrrn ••. l'ag~ t44 e145(S8• seseãoem 
8 do setombru). 

Do~ f1w•nd••irai tl<' C.~mpinas e Amparo. São 
Paulo. ~nbr·· a JmrnJ~;ra~ão asia ica Pag~ 
21J7 e 2·~ (90• SL·~são om 10 de so embro). • 

Do~ ~1;1bitantos do mu.nicipio de Alegrete, Rio 
Granc!o •lo Sul, po~tndo gar:<n\ias para suas 
proprt ·dru l •·~. Pn;.(s. 25;; o 2;;6 {9~ seasão 
em 13 ,J., s.·torubro). Vide paroccr n. 79. 

Da Asao~b~~o Commercial do Rio de Janeiro, 
sobre •mmJgração. Page. 3i5 e Si6 (94• ses· 
são om fS de setembro). 

D~ Companhia Hydra•Jlica Pelntense pedindo 
1se?\·~c ele dlr~ilos de impo rt ~< ção 'p"ra ma
certae~. P!lgft. 317 a 319 (94~ eessão em i5 
de ~ctcmbro ). 

Dos lavrador es de Santa Cruz das Palmeiras 
sobr' a itumigraçi<o dL ineza. Pags. 409 e 410 
(9í• sess:Lo em 19 de ~eterubro). 

Dos la,·rador~~ da fre:zu<'zia de Sant' Anna do 
Desert!l, munich•io de J <iz de J!'óra Estado 
deMinas GoraeR. •m f:~vor da i tn L;Ii ':!'ração 
ch• ·• et.~. Pas-R. 686 a 688 (108• sessão em 29 
de setcmbrn). 

Do~ f:uen<leiros da B~rra do ?irahy, ao Sr
govel·nailor do Estado do Rin. contra.-almi 
ranta D. C~l'i<•S 13. tia Silveira. so'•~"" a im· 
migracio chi noz a. Pazs. 688 "' 693 (108• s ·s
sã.n em 29 l!e qeterubro). 

Da ~mprez~ Industrial de ~lelhoramento-.; no 
Bruil. eonce~sionaria dos melhor amentos 
projecta. lo• un h ttoral d9 cidade dr> Rio de 
Janetro, C••ntra n proj~eto })lanejâdo p•lo cn• 
genheiru Mel v ille Hora. Pag. 7151i.J9:. se811ãO 
em 31) de • •·lemhro). 

Ret"orma" de i'enerne•· Vide projeoto 
n. 23 F. 

Reorsaalll:açilo do Distrieto F êderal (pro• 
jeclo u . t) :\), Pal:~. l2 e 13 (84~ sessão ern i 
de 88\~m loro). P:l'!&. 39 a 45 {85• sessão em 2 
da setembro). Vide projectos ns, 6 r.. e B. 

Do eorpo de •"•ge b•iro-< n:~vaes (projeclo n. ii 
Bt l'ag. 63 (:!G• ROR~ã.o em 3 de s~r.Pmbro) . 
Paga . f4i o 1~ (118• s<l'ls:W em 8 rle setpmbro). 
Pa~. :k!~ a :JSI (\16~ 6e~•âo em f7 de se,Pm
br ). Pag. 4113 {98• s .•ssào em 20 de setem• 
bruf. 

Da Rep11rLiçiio Qoral dos Telegraph~o&, Vide 
projec~o u., 118. 
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Do sérviço sanitario do exercito. P&@"- 226 a 
22d (91• sessão em 12 de ~etembro) , 

Do Sup~m.o Tribuna.l M:ili~ar. Vide projec~o 
n.,.i22. 

Do serviço dos Co1·reios da Rep11blica. Vide 
projecto n. 203. 

1!.\equerlmeuto•: 

De Pedto C. minada. conoe11ionario · da E•
tre.da de . Ferro Metropolitana, proteebndo 
contra a concea~io ezarada no pro;11cto n tiO 
d~atl\ C.mara, ek. Pag. 2l (84" aeatl.o em i 
de eetembro). 

Dt Jos4 Cbrotorena. e outro propondo-te, me
di&n .. certaa condições e f&Tot··•· a 81t :Lbe
lecer hana, naciPnaes para o de~envolvi• 
m~nto d& r~t.Ça canllar. "Pag. !l (8'" eeNio 
em i ele .. tembro), 

Do Dr. Francisco Augu~to de Almeida, p11dlndo 
privilegio para uma esti'B.da. d~ ferro, qu 
part'ndo da cidade de S. ~Iatheue no EIKado 
ao E1pirito Sa.nto, d termiur na cldade do~ 
D1am:r nüna, Estado da Mina• Geraes. Pag. !l 
(84• llt!Uio em 1 de aetembril). 

Do Sr. Epi1acio Peasoa., para que ·•e abrA dil· 
CWJ~ão aobre o p&reclr n. 70 .\, na pa.rte re· 

· feren'e ao candidato diplomado LycrJ,•go Jo•' 
de Mello, cuja incDmpatibilidade alle!Wt 
pen.nte a comnli•aio de poderea. Pag. 46 
(85& .sessão em 2 de setembro). 

De Arthur · Diniz · Lagarde e ontro, propon
do-se media.n.e certas con:lições a organizal' 
uma compa.nhia ou empraza de sepro oo·•· 

· ua 1)11 ~inistrC\11 das aatrad&s de ferro do Brazll . 
Pag. 50(W 8eYâo em 2de aewmbro), 

. De Pedro Leio de Almtida Barcello~ pedindo 
ieenção de.dirait011 para oa ma teriaM de\ti· 
nados á fa.ilrie'\ de pllospboro$ que prete~;~do 
fundar bO hlltado do Rio Ora•1d~ doo Sul . 
_Pag. 50 (85'" sessão em 2 de setembro) . 

Uoe ino!>rporadons da Companhia. Fa.brioa de 
·Chumbo, pedindo i~~eneã!> :le i irei oe dl' im
portação e de exped.ien Le par& o ma.\erial que 
1mpc.rtar. Pag. 50 (8~ ael!4i.o em 2 de ... 
tembro), 

·De M:o rgarida Ribeiro dos Santos Bra~a. pe· 
· . dind · o mei!> ~old • a quE> tem direi~. Pa.g. 79 

.. (86~ ~esaãb em 3 de se~mbro). 

: \ Do· Sr-· Snerino Vieira, para que o pà.rel'~r 
· , .n. 70 na parte concernente ao reco~~ecimen\o 

do 01'. Lyr.urgo 1neé da Mello, reJetta.do pelo 
'foto nega1i'l'o da Cama.r-a, silm indicação doa 
fa.udamenW. de aua deoil!io e , ., mbem 111m. 
indir.açio do al'I'Hre a eeguil'•ao, em con111· 
.quencia da. votado varifleada, volte ' eom
inisaio de podere~ para opinar no sentido de 

. indicar o mei.u de !X'Onunoia.r-ee a Ca.ma~a P-m 
· . t...rmoa poii~i"''ol BOJnoe o valor dos voto8 reee

··· . -bidoa pelo dlto Dr LJCU't'I!'O Jos4 de Mello. 
~~-· · Pag·. 82 (86to senão em 3 de ·setembro). 
_ .: bo. Sr·, Ca.llia.no do Nucimenlo, para o pro
·-... ~·Ji. Uó voltar á. com·m· ildo de orca,milnto. 
, .. · Pag. iOt '{87& seeaio em 6 de li!Jtemb1'o). : 
~ ... ._.: :-;.i.'. ~ ~ . . 

Do Sr. Pires Feneii'a. para q••e o projeeto 
n . 82 qP.Ja ram,~tido á commissão de mar• nha 
P. ~·~· •r'l . Pag. 103 (87• ae'38io em 6 de e~
telll bro) , 

Do Sr . José Mariano, pedindo o a.diamento do 
{ll'Oj ~cto n. H6. até que seja. ~ota.d!> o pro
Jecto o.. 78, d~ 1892, r•g•llando a comp~. 
1encia pàn as eatradu de rerro . Pag. 106 
(87" ••~são em 6 de setembro). 

De Cuetodio Rodrigues de Mor"s, adminil• 
trador aposelltado do Gorrelo dH Ou~&. pe. 
dindtl que se mande pagar•lbe o ordenado 
ootre~pondente áq uelle cargo, proporolonal 
ao temp'> de aeniço, ~egundu o decn•e'o de 25 
de marco de 1888. Pag. U.2 ,!fi ~e~alo em 
6 de utembro). 

Da Comp"nhia de Viação Ferre& e Flu•lal do 
Tocautins e Aragua.ya, c• .. lcmarla do 0011• 
\raetn entre o gonrno e o fallecltlo roera! 
Joaquim Rodrigues de Morae• Jardim, feilo 
em vll'lude do deoreco n. 862 da UI da ou
t tlbro de 11190, para. o nta.beleeim~n\o e llt• 
ploraçio da linlla 4uvlal do TciC&Otlns, Ara. 
guaya. • seu aft!uentea, pedindo ~·orog ·çio 
p~l' um anno dos praz01 ••'i pula .01 no rer... 
r ido .eontracto, Pag. U2 ( 87• eeaeão em 6 de 
ae1embi'O ). 

De F!!licia.na. Raagel Luoa•, pedinl\o pen1io, 
Pag. U2 (87• sessão e':ll 6 de aetembro ). 

Da Companhia Jardim Zoolotpco,pediado agra.
titiea.çã.o do eontr.acw er.le•·l'&do com a In\n
dencia. Municipal na par&e que lhe parmi~te 
e'lltabelecer no 1eu J!lrime&.ro jogoa publicoe. 
Pag. i12 ( 87- 1euao em 6 de ll!~mbro), 

Da. Companhia. E•t•ada. d(' Ferro do Q•tilombo, 
pP.dtndo autnri~aeio de uma linha ferre& de 
bit.,la. de um metro do pauto maia counnieute 
d a E•trada do Rio . daa Flores lf. El\~da de 
Tinguá . Pag. W (~ ael&iú em 6 de 
Mtembro ). 

Do d~ca.no dos guardas da Eecola Militar, 
1oaquim Sobral d• Carvalho, ~d1ndo aqui· 
pa.ra.ção de sellf YPnoimPu&oa aoe de ignal 

· categuría na E~eolr. Pnly~eehniea. Palr· U! 
(87• ee~aão em 6 de lll'tembro), 

Do Sr. FrancÍJioo de Hattoe. para q·ie ~eia. 
adiada a diaeuuio do prnjecto a. t55, al6 
que a •j •m dada~ a.~ iuformaçõl's petlidal ao 
Mh11terio da. Marinh~~o, Pi~i· t37 ( 88& se.s• 
são em 8 de setembro ), . 

Do Sr. Urbano Gou..,b, para que se nomeil 
uma commissão e1pecial que, l"'nodo aa dlt- . 
posiçõe~ espa.r1as e a lei ile i857 1obre •tra
aaa de r .. :rro, apresen1e um ·projecto de lei 
que eonsnHe os 1nt.P.resses aetuaes da ·socie• 
da.de, especialmente os rar~r~nW8 á policia 
du ~stradB)I, á.s respunl&bil•dadea du com
panhia.• e i -garantia iu-tiYiduàl. Pag, i6! 
I 89• seiMâo em 9 de setembro). 

Doe Su. Homero Bapüsla, Bellarmino · Car• 
IIE>iro e &rges de Medeiros, pedindo a no· 
meação de uma commiasio eapecia.l . de tres 

. membros para, ~1a.ndo· couh~eimedo de 
todod os projectos e pedid?a de isenção d~ ~
]:ioa&oll, 'or~ninr um ~lano. geral.de .. iaeDçaa• 

' Pag,- t6i~(~ eéuão em ~de ~ebbl'o}(:-. 
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Dos Sr>. Fra.neisco .Ba.daró, J. Vieira, Homero I 
Baptista, A. Lima, Andrá Cavalcanti e Cha
~ Loba.to, para que o projecto n. 153 A de 
1891 vá á commissiio especial pa.r a dar pa
recer. Pag.170(89"- sessão em 9 de se~embro). 

Dos Sra. Alcides Lima, Homero Bap~isla, A. 
Azeredo e A.. Montenegro, sobre o projecto 
n. tro A de 1891, regulando as relações en ~re 
o loeador e o loeata.rio. Pag. 171 (8'Jt. sessão 
em 9 de aelembro). 

De Me.n~l Luiz de Meaqui~a., ~dindo a co~· 
ceuiio de uma lo'-lria e:drno1·dlnario. sob a 
denominação de federal, em fal'Or do IJlonu
men'o qu9 se pret.enda orlglr em hDmena[!!m 
aoa funaadores da Republica. Pug. 201 (00" 
eellào em lO de &etemliro). 

De Amelia Amazonal Cordeiro, pedindo uma 
peneão. Pag. 201 (\lO& uniio em lO da 11• 
lembro). 

Do Vlaoo11da do Caravell1u, pedindo que t. au'o
rieaQio d.-dA pelo p&reoer n, i76 ilnLD. Ca• 
m&ra ••~ addlcionn.da a au'otilaçiio para 
gtttan\la de Jnroa de 6 Of 0 ao cambio do :n. 
Pag. 201 (00• eetlilO em tO de •ctembro). 

De Phl!lppe Henrique Car~alér e outro, pe
dindo o alrandtg"men&o doa trapiches que 
ponuem na por~ da Arruaçiio dos Buzloe. 
Pag. 2()1 (oo- teuào em lO de aetembro). 

lln Companhia. Fabrica de Tecido do R.int, pe
dindo o _pagamento de indemnluaçiio de 
132:095$448 a que tem direito, ete. Pag, 223 
(91~ ussio em {2 de selémbro). 

Do Sr. João de Siqueira, para que o proJeeto 
n. 103 A volie 0:. commiuão de or;amento, 
Pag, 232 (91~ eessiio eUl 12 de setembro). 

. Do Sr. Ceaario JlloUa. para que o pl'Ojecto n. 153 
. d. i commi~ã.o de orçamento. Pag. 234 (9ta 

eellio em 12 de ~~etemhro). Pag. 261 t92" ses
eão em 13 de setembro), 

Do Sr. Cesuio Motta, para que o proj~c:o n. i2! 
seja· rememdo 6. commiesão de orçaxnento. 
Pag. 23! (91o. sessão em 12 de setembro). 
Pag. l?62 {92a sessão em 13 de setembro). 

De Sr. Cesario Yona; para que o.projtc&o n. 95 
-vá á cominissão. de orçamento. Pag. 237 
(91&. aessão em 12 de selembro). Pag. 262 
(92• eeasão .;,m 13 de ae&embro). 

De Perpetua Felizarda da Silva., pedindo o meio 
soldo ·a ciue ~m dir eito. Pag. 2i8 (92a se8$âo 
em t3 de ~~etembro), 

Do Sr. Ja_cob da Pai:s:ão, para lio caso de ser 
appro'f!lda a i ' conclusão do Ftcer n . 90, 
de i892, aej a adiada a. vota~ao da 2o. con
clullio e remettidos . os pap4;is relativos â. 
eleição da Capital Federal, á commislio de 
leghlMão e .justiça para dar aen .. parecer 
acerca da in~rpreta~ão do art. 46 da lei elei~ 
toral. Pag, 2tiO {92- sessão em i3 ·de. se-
tembro) • . · . . -

Do .bac~ar~l Felix de ~ N~in e ontroa,' pe
-. d.indo. a.. coileeuão de uma ferro-via, qua par
. t tnd!):dam do Bom F~, vUer á Taquara. 

: .. · . Pag,:%67 {93& :s~ssão em:14 de seU!m~ro). 
-'t'·> .. :ca..:;.;-ra-5<·'· .:: ., ': · · . ,; .. 

Da Companhia Promotora de Iadustrias e Me
lhoramentos, cessionaria de uma estrada de 
ferro gue de Maceió ~.á :l n:tincta. eolonia. 
Leopoldina. Pag. 267 {93~ sessão em :li dese
tembro) . 

Dos conferentes das capatazias da .'\lfandes:a 
desta Capital, pedindo augmento de vencl
meotoa, Pag. 267 (93" Aeieão e m i4 de setem-
bro). · 

Do Sr. Folisuello Freire, p:~.ra que seja no
meada umacommissão p~ro1 eatud(l.r a queet.llo 
chlneza e emhtir parec~r. Pag. Zi7 {113a ses
são em 14 de se~mbro). 

Do lencn~ reformado Julio Soares de Mello, 
Jledindo revorsão ao quadro acti~o do exerci~. 
Peg. 315 (9!" tauio em 15 de se~mbro), 

De Oullbermino. Gonça.lvea Amaro Cardoso, 
vluvo. do tenente.Feruando Antonio Ca.rdo~o 
Jttnior, pedindo releva~iio dn carga. que foi 
im~oeto. ao seu finado marido. Pllg. 315 
(~ seasii.o em 15 de eetem'bro}. 

Do Sr. Gonçalvo• Chnvea, para que se remelta 
li commlaaão de legiel~mo ejaetiça oprojtc&o 
apresentado pelo Sr. depulado Chagas Loba.to, 
reprimindo a vagabundagem e oa ga.~unos na 
Capital Federal. Pag. 333 (95a aessãoem 16 
de aatembro). Pag. 432 (93& seuão em 2ll de 
stt$mbro). 

D, Sr. Pires Ferreira, para que a emenda do 
Sr. deputado Urbano Gouvêa ao projecto 
n. H5, seja remettida A e.~mmis!ão de ma
r inhll e guerra. Pag. 338 195• sessão em t6 
de setembro). Pag . 894 (97• ~~essão em 19 de 
setembro). 

Do e ngenh~iro Guilherme Greenhalgh e outro, 
pedi 1do couc:ssào para ccnstruiram, uaarem 

. e ;j,narem uma e~ .rada de ferro, patotlndo do 
rio 1 tararé, até á fóz do r io .Aguapehy. 
Pag. 352 (95& se5aão em t6 de setembro}. 

Do Sr. Fl'óea da Cruz, para. que vá á com missão 
de justiça o proj·cto n. 153 A-p a ra, r.; vendo e 
considerancfo as emendas, formular um pro
jecto que sirva. de li' ~a ã Sa discUllsã.o. Pa.g. 
358 (96& sessão em i7 de setembro). P~g. 3\16 
(97a seseii.o em 19 de ae~mbro) . 

Da Companhia. Estrada de FerN e Minas de 
S. Jeronymo, pedindo prorogaçio do prazo 
que lhe toi conc~dido ,:Para. execl!çiio das obra.s 
de que 4 concessionarlll. Pag. 379 (96& sessão . 
em l7 de setembro). 

D4 H.ichard J. Reid, r~ptesentante' no Brazil 
da Wc.-urn and Bt'tullia1l Ttle!Jf'apk Com
pa;ny, limiled, pedindo para lis-"r por melo 
de um ou mais cabos electricos· su'f:i..auvia,es 
as cidades de Belém s Ma.náos, medean~ 
certos favores . Pag. 319 (96a sessão em 17 de _ 
setembro) . · 

Da Empreza Industrial e Constrnctora do Rio 
Grande uo Sul, pedindo. !8enção de direitos 
para o material que tem de importar, de!ti;. 
nado i execução de dinraas obras de que 
e&lá. encarregada. Pag, 3'19 (91? sessão íun 1.7 
· d.e setembro). 

De .Albert~ Pedr010, pediado permisaão para 
- !andar .um ba.nco, com capitaee , es~geiroe, · · 

' · · :. vo~ .. v .··· 
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com a faculdade de emittiL• até o ma:;;:imo de 
200 .000;000$ . Pag. 379 (IJ6a sessão em 17 de 
setem bro). 

Da Companhia Plantação e TJ ~ inas Je T•·i:<o, 
pedindo diversos favores . Pag. 409 (97"-'ses
_são em 19 de setembro). 

De Felippe Leimhardt. emprezario do encana
mento de agua na cidade do Nat_al, pedindo 
isenção de direitos para os mach unsmos que 
t em ele importar. Pag. 433 (98a sessão em 20 
de setembro). 

De Domingos i'vfoiti nho, proprietario da e~tra~a 
ele ferr o da Barra-Mansa, pedmdo penmssao 
para prolongar a mesma es•rarh do Ba:1anal 
a Angra elos Reis. P <ig. 433 (IJ3a sessao em 
20 de setembro) . 

De José Pinho elo Cal'mo Cintra. e outro. pe
dindo permissão para constL·air uma linha 
ferrea ele bitola de 1m,60 em peolongamento 
do ramal de Santa Cr •.1z até S. Paulo. Pags . 
433 e 434 (98"- sessão em 20 ele setembro). 

Dos Srs . Cesario i\Iotta e Cantão, para que o 
projecto n. 136 e emendas sejam reTE'ettidos 
á commissão ele orçamento. Pags. 4t>4 e 466 
(99• sessão em 21. ele setembro). 

DeBertt•am Rochfort, em adclitamen to -ao ·seu 
anterior r~.querimen lo, pedindo a concessão 
do prolong·amento elo ponto em que se acha a 
Estrada de Ferro do Rio do Ouro , no muni
cípio de l g uassú, até encontra r-se com a Es
tn1da do Paty do Alferes . Pag· . 474 (99• ses
são em 21 de setembro) . 

De Anna Coelho de FigLLeir eclo, vi uva do capi
tão Joaquim Soares ele Figueiredo, pedindo 
r elevação de prescripção para receber o ac
crescimo de 1$200 mensaes. Pag. 496 (100• 
sessão em 22 ele setembro) . 

De Joanna Carolina Caval canti de Gouvêa, 
pedindo u ma pen são . Pag. 496 ' (iOOa sessão 
em 22 ele setembro). 

De Antonio Alves Matheus e ·outros, ·pedindo 
privilegio de concessão para a montagem 
de um estabelecimento par a purificação ele 
petroleo bru·to e aprove itamento ele todos os 
seus derivados. P ag . 556 ('lOia sessão em 23 
de setembro) . 

De Francisco Colombo Leoni e outros , apreson
tando nm plano de colonisação modelo . Pag. 
556 (i Oi a sessão em 23 de setembro). · .. · 

De Luiz B. Rhe ingan tz, co mo procurador de 
D. ilfaria Carolin a Rheingantz, pedindo 
abertura ele um credito para pagamen to da 
índemnisação que lhe é devida pela Fazenda 
Nacional. Pag . 604 · (1.03• sessão em 26 de 
setembro). 

'Dos Srs. J oão de ·Siqueira, Tbeophilo dos 
Santos, Virgílio Pessõa, Oliveira Pinto; 
A . Cavalcan·ti e M.eira de Vasconcellos, para 
que a Camara se constitua em commissão 
geral, publica ou secreta, conforme for deli
berado na occasiiio, e a que comparecerá, a· 
Sr. Ministro ela Fazenda; a convite ela M~s a,, . , 
para ser discutido o projecto n. 183, dest~ 
anno, com os subs ti tu tivos- e · emendas ·.que, 

porventura, sejam apresentados . Pag. 626 
(104~ sessão em 26 de setembro). 

Do tene nte-coronel r efor mado João Gonçalves 
de Monr:c, pedindo melhoramento ele re torma. 
Pag. 537 (105a sessão em 27 de set~mbro) . , 

De Albedo Pedroso, pedindo isenção de direitos 
para os ma teriaes destinados é, edificação de 
3.500 predios, ele um sanatorio, hotel e esta~ 
belecimento balneario. na Copacab>tna. Pag . 
637 (105a sessão em 27 ele setem bro). 

Do capitão de fragata reformado Joaquim Ray
munclo de Lamare , propondo-se organizar 
uma companhia ele vapores de 4.000 tonela
das, para fazerem mensalmente un1a viagem 
dos_ pm·tos do Paró. até o Rio ele J aneiro, 
passando pelos portos de Cantiio, Shanghai, 
Hong-Ko ng, etc. , etc. Pag. 637 (105a sessão 
em 27 ele setembro) . . 

Do capitão- tenente r2fo r mado Col:atino Mar
ques de Souza, p~dindo permissão para orga
nizar uma companhia ele navegação a vapor, 
para facilitar as relações com merciaes com as 
cidades do Cabo da Boa Esperança, na Afri
ca Austral, de Melbourne, Syclnei, etc. Pag . 
637 (105a sessão em 27 ele setembro) . 

Do Sr. Severino Vieira, para que a Mesa da 
Garoara elos Srs. Deputados, com a infor
mação das datas precisas em que foi enviado 
á sancção e depois devolvido á secretaria ela 
mesma Ca mara, o projecto de . lei n. 72 E, 
remetta o respectivo autog-rapho ao vice-pre
sidente do Senado, na falta elo presidente 
effecbivo, pedindo a promalgação desta reso
lução ele lei dos termos do arL. 38 da Con
stituição, visto verificar-se pela data do officio 
de devolução, que o direito do vtto conferido 
ao Presidente da Republica pelo § 1o elo 
a~t. 37 da Constitu ição Fecleral, incidindo 
no caso vertente, em prescripção, por não 
hayerem sido r ealizadas no decennio consti
tucional as formul<l.a essenciaes para o exer, 
cicio desse direHo. Pag. 644 l106a sessão 
em 28 de setembro). 

Do .Sr . Cantão, para que o projecto n. 1, de 
1892, com as razões do veto, seja remettido 
á commissão de constituição e legislação 
para emittir seu parece t· sobre a questão le
V<l,ntada pelo Sr . deputado Severino Vieira. 
Pag. 646 (106a sessão em 28 ele setembro). · 

De João Car los Leite Penteado e otltros, pe
dindo uma sub,·enção ou auxi llo pecun iat"io 
para constrúcção ela es·tracla ele ferro que 
parte elo Pontal do Rio p,wdo (E stado c1·e 
S . Panlo) e termina em Matto Grosso, no 
pont o mais con ven ien te ela fronteira com a 
Bolivia.· Pag . 653 (1.06" sessão em 28 ele se~ 
ten'tbro). 

Requerimentos d e lnrormaçõe s 

Para que se requisite do Poder Exec11tivo in
for mações sobre os _pÇintos designados elo ter
l"itorio da União. onde se vão montar laza
retos para prevenir a invasão do cholera~ 
m0rbus (do Sr. J oão Vieira). Pag. 23 (84 .. 
;essão em 1 de setembro). Pag. 160 (S9a sessão 
em 9 ele setembro)~ · . · 
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P~cllndo a.o governo lnfor1aa~õos sob~e neç_oaios 
conoer nen tes ás obra.~ de dasobetrttcçao da 
·'· ·1rra e porto do Desterro, Sant" Ca.tharin& 
(lo Sr. Laurc Müllel')• Pag. 101 {89~ sesa;Io 
~m 9 de setembro). 

Solicitando do governo Informações sobre ne
gocio& do Pará (do Sr. Ma.rtinbo L-todrig~ea). 
Pag. i61 (89~ sessãrJ em 9 de set~mbro). 

Pedindo ao governo informaçõe8 sobre os re
~ulamentoA das sociedades sportivns (dos 
8~s.I,niz l'rlnrat e outros). Pag. 161 (89~ sessão 
em 9 de aetambro). 

Pediudry ao governo informações sobl.'e o sar· 

Ao projcc~o n. Ui3 A u~ 1801, Ngtibndo :u re• 
laçõea entro o loeador e o locn~nda :doa 
Srs. Jo.cob da Pni~iio, F. Badar6 ~ Lopoa 
Trovão). P:lg, 172 {~.:~ :.essiio em \.l de so-
temb~o). 

Ao projecto n, 117, nutori~ando o goYcrno 11o 
dispeusar da exame do ~rigonometria Joiio 
Rioeiro pa.r:l m:~.tricular-se na acuidade 
Livre de Direilo da Capital Federnl (do 
Sr. Ja.co'o d:l Paixão). Png. 1G9 (90a aessiio em 
10 de setembro). 

Ao projecto n. f51, creando estabelecimentos 
correccionaes e dando outras providencias 
(do Sr. Joio Vieira.), P:l.gs. 331 e 332 (95a 
sessão em 16 de setembro). Pag. 432 (98a 
sessão em 20 d~ setembro). 

viço d~ immigracão {dos Srs. Nilo Peoanha, Ao par~r n. 38, autorisando o governo a con-
Prísco> Parais o, Paula. Argollo, Garcia Pires, ceder pensão a D . .Francisca Amalia Bitten~ 
PaleLI~, Andt·é Oavalc&D.ti, Theophilo dos court Castre (dos Srs. B~.r5.c de S. Maréos $J 
s~ntos, Ma.rlinho Rodriguas e outras).Pag. 352 João de Siqtteira). Pag. 495 {100• sessão em 
(95& 6ess&o em i6 de setembro)· 2.2 de setembro), 

Par~ que se solicite do gover11o si tem gad.o.al:.~o-..,~rt,.....,,..,jecto n. 177, dispensando do ex;ame de 
guma providencia. com o fim de ser estabele- trigonometria João Ribsiro para matrictt· 
cido um la.zareto no Plstado do Pará.. E no lar-se na Facttldade Livre de Direito da Ca~ 
caso affi.rma~ivo, qual o lagar para isso esco- nital Federal {do Sr. Severino Vieira). Pag. 
lbida (dos Sra. Cantão, A • • >Ionten~gro, !íatt.a "s 00 - 22 d t h ) 
Bacellar, lndio do Brazil e P.~dro Cbermnnt). 51 (i • sessao enl. · e se em ro • 
Pag. 381 (96• sessão em i7 de· setembro). Ao projecto n. i44 A, sobre immigração asia-

b "tica. (dos Srs. Leopoldo de llttlhões, Thomaz 
"Pedindo informações ao governo si teve con e· Delfino, Lauro Mülle~, A. Azeredo, Ahes de 

cim2nto officia.l do tel•gramma publieado no Cast'L'o, Urbano de Gouvêa, Julio de Mesqwta 
Jrwn"al do Cotnme>'cio, kansorevendo o !.opioo e Augusto Vinhaes). Pagg. 56 L e 567 (102• 
de um a1.'t.igo publicado em Londres pelo d 
ministro brazileiro sobre as cansas que ~m sessão em 24 e setembro), 
induido para a subida dos nossos tHulos Ao p'L'ojecto n. ~I de 1892 (additivo des- · 
naquella praça ; e no easo af!irmativo, •i tacado do projecto de lei de fo'L'ças de terra). · 
mandou restabelecer a vol'dade (do Sl.'. Re- autorieando o governo a rever o regulamento 
tumba). Pag. 557 (fOi• sessão em 23 de se- das escolas militares, sob as bases indicadas 
tembro). no mesino additivo {do Sr. Mursa). Pags. 

Pedindo informações ao governo sobre o forne-. 664 a 666·(i07" sessào em 28 de seiembra). · 
cimen.to de capitaes á lavoura pelos bancos, 
ele. (do Sr. L. Meira). Pag. 557 (tota~eosão TabeUalil: 
em 23 de lll!tembro),· 

'::Pedindo ao governo c6pia do . oflicio dirigido 
pelo Sr. minilltro da marinha ao chefe do 
quarlel-general da. armada, approvando o 
alvitre tàma.do pelo eomme.n<!ante do crn
zador Timdent<!S, em construc~ão no porio 
'de Londres, alojando em hoteis e commodos , 
particttlares a offi.cialidade o gnarnição do 
mesmo cruzador, por nib .estar.·este .em con
dições de receber · pessoal algum_ (do Sr. Re· 

Do numero e vencime !ltos do pessoal do curse> 
·de usutica do Púá. (projecto n. i09).·Pag. i2 
(84a sessão em 1 de setem!>ro). · 

De diversas repartições dependentes do Minis~ 
terio da. Fazenda.. Vide projectos ns. 154 B e C, 

Do numero e. vencimentos do· pessoal dos Cor;. 
reios da Republica.. Vide pro jacto n. 203 •. 
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Telcgrammaa: 

Da Camara ~IUAicipal de S. Borja, sobre fa~ 
cturas consulares. Pag. :1.12 (87a sessão em 6 
de setembro). 

Da AlssembMa. Legislativa do Espirit<> Santo, 
communicando a sua. abertura. Pag, 20i (90~ 
sessão em 10 de_setembro). 

Da C amara Municipal de Leopoldina, sobre a 
im migração chineza. Pag, 534 (101 o. sessão 
em 23 de setembro). 

Vagae n'na commii!IRÕe&. Pags, 79 e 80 
(StP sessão em 3 de setembro). Pag. i42 i88a 
sessão em 8 de setembrc). Pa~. 4l5~99a sessiio 
em 2t de setembro). 

Voto ~m ~~~eparado da minoria da 
conunissão de orçament<:~, sobre as emen
das apresentadas a<:~ projecio n. HS, reo~ 
ganizando a Repartição G~ral dos Tele
gl'aphos. Pag. 615 (103• sessão em 26 de se~ 
tembro). 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
SEGUNDA SESSÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA 

84• SESSÃO EM 1 DE SETEMBRO DE 1892 

Presidencia do Sr. Joil() Lope.~. Viotti 
(1° vice-p,.esidente) e Joil.o Lopes 

Ao meio dia. procede-se ·á chamada, á. qual 
respondem os Srs . João Lopes, Antonio ~e
redo Athayde Junior, Paula GuimarJ.es, João 
de A vellar, Uchôa Rodrigues, Indío do Bra, 
ziJ. Ca.~tão, Augusto Montenegro, Costa. Ro
drigues. Rodrigues Fernandes,_ Anfrisio Fi
alho, Nogueira. Parana.gua, Pires Ferreira, 
Martinho Rodrigues, Frederico Borges, Jose 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, AI· 
mino Affonso, Epitacio, Couto Cartaxo, Sá 
Andrade, Retumba, José Mariano, Joaquim 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar. Ra.ymun
do Bandeira, Anniba.l Falcão, Pereira Lyra, 
João de Sirqueira, João Vieira, Luiz de An
drade, Espidto Santo, Beliarmino Carneiro, 
Theopbilo dos Santos, Oiticica., Rodrigo de 
Araujo, Euclides Malta, Ivo do Prado. Oli· 
veira, Valla.dão. Leandro Maciel, · Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, 
Arthur Rios, Garcia Pires. Marcolino Moura, 
~virino Vieira. Santos Pereira, Milton, Fran· 
~ Sodré Dionysio Cerqueira, Leovigildo 
F1lgueiras, Barão de s. Marcos, SebastiãO 
Lamdolpb.o, ·Prisco Paraíso, . Hora.cio Costa, 
Novaes Mello,Fonseca. e Silva.,Fonseca. Hermes, 
Ni~o ~eçana.,Cyrillo de Lem0s,Manhães Barreto 
Oliyell'a. Pin~. Virgilio Pessoa.,França. Cat'Va.lho 
Lu12 Murat, Baptista: da . Motta, Frôes ~ 
~ruz, Alcindo Guanabara, Erico CoelhO, Jes~~ 

· 1vn_o de Albuquel'que, Furquim Werneck, 
~~ha.~s. Thomaz Delfino, ~to~o Olyntl:lo, 
V<IUaro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Ma
galbda. ã~, _Leonel Filho, Cba.gas Lo bato, Jâ.cob 

Pruxao, Alexandre Stockler, Costa Sei:ma, 
c,mu& v. v . . . . . . 

Lamounier, Alvaro Botelho, Americo Luz, 
Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio,Aris
tides Maia. Carlos das Cha,nas, Costa. Machado, 
Ferreira. Rabello, João Luiz, Giicerio, Cezaria 
da. Motta Junior. Anjello ·Pinheiro, Mursa, 
Alfredo Ellis, Almeida. Nogueira., Julio de 
Mesquita. Brazilio dos Santos, Fleury Curado, 
Alves de Ca.stro, Caetano de Albuquerque, 
BellarJllino de Mendonça, Marciano de Maga
lhães, Edmundo Gonçalves, Fernando Sima.s, 
Lauro Muller, Carlos Campos, Schimit, P&
reira da Costa., Julio d~ Casiilhos. Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Ho
mero Baptista, Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer com causa. partici

pada os Srs. Matta Bacellar • . C3.simíro Ju
nior, Nelson, Justiniano de Serpa, Jose Ave
lino, Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro 
Americo, Rosa e Silva, Andre cavalca.nti, 
Meira de Vasconcellos, Ponte~ de Miranda. 
Tosta, Seabra. Za.ma, Utbano Marcondes,. Vi.., 
ria.to de Medeiros, .. Jacques Ourique, . M~y
rink, Francisco Veiga, Gonçalves Chaves, 
Gonçalves Ramos, Domingos Roch~. Palleta. 
.Moraes Barros, Adolpho Gordo, Çarvalbat_; 
Carlos Garcia, Moreira da. Silva, Rubiã.o Ju
nior, Leopoldo de Buíliões, Lacerd& COuto e 
Menna. Barreto. · · 

Deixam de comp~recer sem cau_sa partici~ 
pada os Srs, : Pedr.> Chermont, Henrique d~ 
Car:va.lho, Tolentino de carvalho, Gonça.lv~ 
Ferreira, Villa Viçosa., Alberto Brandão, Joat
quim Breves, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, 
Figueiredo, João Pinheiro; Ferreira Brandão, 
DOmingos Porto, Ferreira Pires, MonteirO da 
Silva, ~rtinho Prado, Lopes Chaves, Domi.p
gcs de Moraes, Paulinó C&rlos, COsta. Junior~ 

·t · 
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Cinclnato Braga, Victorino ·Monteiro, .Assis 
Brazil, Rocha. Ozorio, Fernando Abbolt e De
metrio Ribeiro. 

E' lida. e sem-debate approvada a acta da. 
ses.~ antecedente. · 

O SR. CM'TÃO (pela ordem) pelliu a p!.ltivra. 
para declarar que o Sr. deputado · Matta. Ba· 
cella.r tem deixado de com:pa.recer as ultimas 
sessões e deix&râ. ainda. de comparecer a a.l· 
guma.s outras, :por motivo de molestla. gr-a.ve 
em pesaoa de sua !amilia. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PREsmENT~-Nüo havendo numero 
).11\ro. se proeeder ús votações indicadas no co
meço da. o1·dem do din., passa-se áiJ que estiio 
em discussüo. 

3• discunão do projecto n . 145 B, conceden
do o.mnistia a.os revoltosos que toma.ro.m parte 
nos movimentos revolueiona.rios de Ma.tto 
Grosso, de janeiro a. junho de lSW. 

pre que os principiosjuridieos forem tão fria
mente conculcados, como no caso que nos oc
c~pa. Votará, por~nto. co~t~ a. emenda;visto 
nao saber quem sao os cnmmosos, nem co· 
nhecer a lei que elles infringiram, 
~ 

O Sr.Oantão-sr.presidente, quando 
entrei neste recinto, já o nobre deputado pe~ 
estado de Minas tinha dado começo ás suas 
considerações e, segundo infiro das que foram 
por mim ouvidas, referindQ-\'le ao estado do 
Pará, S. Ex . a.tnrma que, depois de votada 
pelo Poder ~slativo e sancciona.da pelo Exe
cutlxo a lei que concedeo amnlstia. aos r erol· 
tosos daquelle estado, contin~a.ram .Presos, e 
a. ser prooess&dos, alguns offic1a.es e 1nferiores 
da respectiva guarnição. 

S. Ex. ate referiu-se a. uma recla.m~çã~ 
fei~ o o.nno passado pelo nobre deputado peL; 
Bah1a., o Sr. Zama, sobre o fa.crode continuill' 
a ser submettido a conselho de guerra um dos 
cadetes •••• 

O SR. BADABÓ-Diversos inferiores. 
O SR. CANTÃ()-Sim, senhor, diYersos inr&-

0 Sr. Bada.rcS precisn.va dizer á riores que tinham tomado parte Of$e mori
Ca.mara. que niio lJÓde dar o seu voto á. emen- mento. 
d& do Sr. deputaào Zama, estendendo a am· O nobre deputado ha de recordar-se dequs 
nistia. que se vae conceder aos revolucioná- eu. respondendo a essa recla.maçãodo Sr.depu
rios de Ma.tto Grosso aos do Rio Grande do tadoZama,tlz ver que nã.o era. exacta esta infor· 
Sul. mação que lhe haviam dado, e provei a inexa· 

O orador não sabe quem são os criminosos ctidão,conft'ontando as datas do telegramma. ou 
do Rio Gronde, si os amigoo do Sr. Castilho do artigo que S. EJ:· leu em algum jornal do 
que a.llàs são 03 legalistas,si os amigos do ge-: ~tado com !l-3 do _?ia da. apresentação do pro
nera.l Ta. vares, que a.cecitava.m a. herança. do Jecto, das dtseussoes por que :passou nesta ca
do Sr. Visconde de Pelotas. ma.ra., e d'aquelle em que devia ter che,oa· 

Si no Rio Grande lta criminosos, tambem os do a. co~unicação oflicia.I ~Pará. 
hll. no Ceará. e no Amazonas. cujos governado- Mostre1 ~ue a. ?~dem do d1a do oom~an~n· j 
res empenharam-se em luctas para. a. defesa t~ do dlstr1cto -!lllllta.r, a que se refena., tmha , 
da autoridade a. elles eommettida an- t1do l~ar ma1s de um mez antes de cl1e,oar 
teriormente. ao Para a noticia. da promulgação da. lei da 

Nessas revoluções havidas nosesta.dos,pensa amnistia. _ 
o orador que a punição está na. derrota. Portan~, nenhuma. ra.za.o de· ser tem es~ 

Si a. Ca.mara.. diz o orador, amoistiar o ge- recla.maça.o, _ta.nto DlliJS qu!-1-~to. logo_ que la 
neral Tavares, que não e eriminoso, dá di- chegoy. otnCl~~ente a notiCia da le1 C?n~· 
reito <W governo do Cear& de processar o ge- dend~ ';lo amn1~a~ o comma.ndante do d1strt; 
neral Clarindo e outros. cto mllit.ar, o d1stmcto Sr. coronel Bento JIJ>f 

O governo que o general Tavares defendia Fernandes Junior, mandou immedi&:tamenie 
tinha. sido reconhecido poucas bora.s antes pelo suspender es;;es PI'?ce~s e por em liberdade 
Presidente da Republica, o qual telegraphou iodos os officJ.a:es e 1nfer1ores a. que'?-e~es pro· 
a.o Visconde de PelotaS. Era um governo de ~S?S se refer..am, e aos quaes attmgJ.a. a am· 
faeto, mas na. opinião do orador sumciente rustia.. . 

· pa.ra. le_gitil;llar a. sua posi~ a.~a.d.a.. Não sei que documentos possa ~' nobre de-
. -Delll&ls, diz o orador, s1 ha crunmosos no putado possuir em contrario disto. 
Rio GI'II.Ilde, os governos tanto da União,como , · 

· daquelle es~o. não procedem bem deixando· O SR.. B.u>ARO .- Tenho ~~umentos aSS!-
os livremente transitar nas ruas. ~os pelos inferiores e a. cop1a da. ordem do 

E' precisó e"Vit&r esta debacle em que vae a dia do oommanda.nte. 
jurisprudencia. nacional. O lm:o de amnistia O SR. CAl\'TÃO- Mas é preciso que S. EJ. 
em que nos atbgamos jâ. m f;u:endo especie. verifique a. data .dessa ordem do dia. e :t data 
• O orador confe.ssa.·se estuda ri te d.e direito ; da lei da amuistia, assim como a data. em que 

mas irá ~mpre leva.ntando suas duvidas,sem· esta cb~u ao Para. 
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O SR. BADARÓ da um aparte . O SR. BADARÓ- Ellas dizem positivamente 
que não querem cumprit• o decreto de tal 
da.ta. 

O SR. C:U."Tlo - A reclamação que em 
uma da.s sessões passadas fez o nobre deputado 
pelo Ceará, o Sr. Ma.rtinho Rodrigues, a res- O SR. CANTlo-Accredito na palavra do· no
peito de um cadete que continúa preso, estou bre deputado, mas não posso dar credito ás 
informado de que e isso devido não a ter elle informações que lhe deram. . 
tomado pa.r~ no movimento de 11 de junho, O Sa. BADAR6-E' o que diziam os jorna.es. 
mas pêlo facto da. ~ntativa. de assassinato ta. tel 

· contra o major do batalhão, Eugenio de Mello, que es va.m pro !ando a. execuçã.o da lei. ' 
facto es~ que não tinha. relação alguma com 0 SR. CANTÃO-Não é e:mcto . 
o movimento politico de 11 de junho. o SR. BADARÓ-Com certeza.. 

o que posso afiançar ã. Cama.ra. équeo com- s 
manda.n~ da.s armas o Sr. coronel Bento Josê 0 R. CANTÃo-Tanto civis, como militares 
Fernandes Junior é um militar distincto e foram postos em liberdade desde que lá. che· 
cumpridor de seus deveres, e jamais deixaria. gou a lei· 
de cumprir a lei que concedeu a.mnist.ia. O SR. BADARÓ-E essas reclamações~ 

O SR. BADARó - Trata-se do Sr. Savo.get. O SR. CANTÃo-Talvez fossem de inferiores 
o SR. CA.l'."TÃO- O SR. Sa.vaget era com- que se julgassem comprehendidos ne. a.mn!s· 

mandante do batalhão e retirou-se de lá. De tia,ou quando lã. chegou por telegramma. a 
facto, Sr. presidente, o commandante das a.r- noticia. desta, e,porta.nto. não podiam as auto
mas o Sr. coronet Beuto,logo que teve conhe- ridades, nem o governBdor, nem o comman· 
cimento da. lei de a.mnistia mandou, sustar os dante do districto militar pol·a. em execução 
processos e pôr em liberdade os officia.es e in- sem que fosse regularmente publicado o de· 
Ieriores compromettidos neste movimento . ereto. 

O SR. BADARÓ - V. Ex. ignora o modo O SR. BADARÓ - Em relação ao Sr. coronel 
inconveniente porque o commandan~ Sava.- Sav~et a reclamação é .feita por seus campa.

. get se pronunciou aos seus companheiros, nhell'os. 
dizendo a. uns que receberam quatro contos de O SR. CA.l'."TÃ.O- Mas em que data foi feita 
t'ulano e outros dous contos de beltrano para essa reclamação~ A informação que tenho e 
depor o governador. que logo que a.lli chegou ofilcialmente a. lei 

O SR. CANTÃo - Ma.s todas estas accusa- que concedia. amnistia, ella foi execnta.da, e 
çiles foram feitas antes de lá. chegar a lei da foram postos em liberdade nã.o só os civis . 
a.mnistia. ; desde que chegou, cessou tudo. como os militares que estavam implicados no 

Além disso o comma.nda.ntedo batalhão não movimento revo1uc10nario. 
tinha poderes para ir ~e !:!DCOD~t"? ás ordens O SR. BADARÓ - Então 0 que póde haver 
do commandante do distr1cto m1htar, o qua.l é confusão a. respeito das datas· póde ser que 
mandou suspender todos os p_rooessos em an- houvesse presos por outros deliclos. 
da.mento por causa. do mov1mento de 11 de _ . . 
junho e por em liberdade os officiaes e infe- O SR. CA.NTAO- Sem dunda., cr1mes com-
riores. mu!IS, como tentativa de assassinato oontro o 

Quanto ao cadete que ainda esta soffrendo, ma.Jor do 15~ batalhão, facto que !lã.o estava. 
como diz o nobre deputado pelo Ceará. não comprehent!_tdo no decreto de amrustia.,e q~e. 
ê pelos MOntecimentos de 11 de junho, mas, P?r.tanto, nao alcanc:a.va. aos qu~ estavam m
pela tentativa de a.ssasinato no major do aigJ.~do~ come> autor~ desse c~1me. . 
batalhão, segundo informações que t;;nho. E sa_b1do que o major Eugeruo de Mello fo1 

Fiquem os nobres deputados e a eama.ra aggredid?.e apunhalado, esteve qua.si 8. mor
certos de que a. lei que concedeu amnistia aos te, e verificou-se _9ue os atacantes eram pra
que foram implicados directa. ou indirecta- ças do 1~o batalhao: 
mente no movimentp politico de 11 de junho Essas e que contmuaram presas para .res· 
foi perfeita. e :fielmente observada naquelle ponder a c~mselho de gue~ra por e~. cr1me, 
estado, e alli produziu todos os seus effeitos. que nada. tinha. com o moVImento politico. 
~~e q~e as a.utorida:des competentes sn_pe- . O SR. BIDARÓ dá. tim aparte. 
10res tivera~ co~ectmen~ .da .sua sa.ncçao. o SR. CA.NTÃo-Com certeza, porque 0 pla.

b!orta.nto, e ma1s uma 1DJust~ça que 0 no· no era assassinar o major Mello, que se op· 
deputad~ faz a essas autor11!a.des com a. punha, assim eomo o coronel Sa.vaget, com-

sua. reclama.çao. mandante do batalhão. 
O sa. BADARÓ-Toquei nisto incidentemente Sendo o tà.cto anterior, parece-me que . não 

(Ka 1nuitos_apartes). . estava. comprehendido. · · 
_o Sa. CAI~o"Tl.o- Mf!:s V. Ex. ' talvei I· O Sa. B.u>ARb-0 que queria era pàtentear · 

nao tenha dado a~nção as dataa. . . as rec:Ia.ntações. · · . · . 
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.o SR. CANTÃO-E o que quero e fazer sen· 
tir á. Camara. que a. lei dll.·amnistia. dos revol
tosos do Pa.rá foi completa e fielmente execu
iada. 

SR. BADARÓ-0 que pare~e e que as recla
mações são de implica.do5 em crimes anterio
res e que entendiam que seriam favorecidos 
pela lei. 

O SR. CANTÃo-Exactamente, e o nobre de
putado com a sua. intelligencia. lucida. bem 
pód.e comprehender que esses não podiam ser 
comprehendidos pela a.mnistia. 

E' o que eu tinha a dizer. p!uito bem; muito 
bem.) 

O St•. Cba.gal!l Loba.to (z)']ra ne. 
· 90cio w·gentc) requer urgencia pato. o.presen· 
~ar um projecto de. lei sobre a repressão da. 
gatunagem. 
· O Sa. PRESIDENTE - O requerimento de 

V. Ex. será submettido á consideração da. 
casa., quando houver nume10. 

O Sr, Ca.ssiano do Na.sci-
m.enio-No inLuito de tirar do espírito do 

seu il\ustrado collega por Minas Gemes, cuja 
opiniã.o ac11ta., qualquer duvida sobre o pro 
ject() n. 145 B, vae d.izel' á Camara. alguma-
palavras. · 

Sabe o. Camara. que a revolu~ do Rio 
Grande do Sut'deu~•e a 17 de junho, revolu
ção que teve por objectivo restaurar a legali
dade, deiTu liadri. a.li á. SQÍD.lir-<~. d~s bayonetas 
federaes. Como o nobre deputado ~bou de 
declarar, S. Ex. e o paiz estão convencidos 
disto. 

A 19 de julho osta.va. reconhecido o IJOVerno 
legal do Rio Grande do Sul pela. qua.s1 totali
dade dos municípios daquella terra, a exce
pção de dous ; por consequencil!o, unanime
mente acceito ; a legalidade restil.belecida. 
em ·toda a. sua plenitude. ·· 

E nã.o é só isto ; esse governo, na. propria. 
noute de 17, havia sido reconhecido pelo 
centro. Ora, sendo publico que a lB e 19 o 
governo central da. União havia reconhecido 
o governo da l9$'8.lida.de restaurada. no Rio 
Grande do Sul, e claro que todos os clda.dã.os 
que dlrecta. ou indirecta:mente se envolveram 
em revoluções para depôr o governo ja re-. 
conhecido pelo centro, commett.era.m delicto. 

Sabe a Camara. que a. 21 deu-se o principio 
do bombardeio de Porto Al~, quando ,iU. 
o governo estadoal havia stdo reconhecido 
pelo governo federal, e bem assim em rodos 
os pontos do territorio riograndense. Sabe a 
Carnara, ainda, que a 24 do mesmo mez a 
ame:lÇ\1. do bombardeio converteu-se em facto 
real. 

Ora, si o governo era reconhecido jâ. por 
todo o estado e reconhecido ate pelo go~·erno 
da União, :;>ergunta o orador, si aquelles ci· 
dadãos que tomaram armas contra elle, que 
J.ançá.ram até mão de armas de guerra. fede
ra.es para. lutarem contra. o governo reco
nhecido e contra. a· constituição JIOlitica da
quella terra, foram ou não foram revoltosos 
contra. a ordem estabelecida. lá.? 

Em primeiro logar, ao entrar ne>ta. discus
são é levado a estranhar ate certo ponto o 
procedimento d'> seu illustre collega. o Sr. 
Za.ma, que sabendo que os representantes do 
Rio Grande do Sul t.lesejavam apresentar 
ou tinham apresentado uma emenda. .•. tor~ 
na.ndo extensiva a a.mil.istia. concedida aos 
revoltosos de Mato Grosso aos do R.io Grande, 
do Sul, apresen~sse uma emenda. sua no mes· 
mo ·sentido e viesse fazer na camara. questão O SR. BA.DARÓ dá um aparte. 

·de prefermcia da sua emenda, quando parece O SR. CASSIANO ;;o NASCIMENTO-O gene-
ao orador que este assumpto mais de perto ral Tavares concentrou a. sua. acção na cidade 
diz respeito á. representação do Rio Grande do de Ba.ge, cingiu-se se) a esse municipio por
Sul, que mais que ninguem deseja. estabe- que o resto do ~t;l.do tinba reconhecido o 
lecer naquella terra. uma politica larga de governo . de Porto Alegre. c:omo o governo 
paz, · concordia e fraternidade. federal tinha.-o. reconhecido tambem; e tanto 

· E ~ora., é occasião de ·dn.r ao illustre col- assim, que viti-se na. cónti~ge!lcia., sendo 
lega. ae Minas que muito respeita, as expli- suas ordens desobedectd&lh. de. ma.n~ que a. 
eações que lhe deve. S. Ex. disse ·que não via forç:~, então iriterviesse ~ra. responder co~
no caso do Rio Grande do Sul criminosos, e dignamente a<i a.cto selvl).ge~ do bombardem 
sendo asim, votaria contra. a emenda. Não e da capital. •• 
propria.mcnte verdadeira esta a.ffi.rma.ção do o 

· illustrado oolleg~. Si S . Ex. tivesse estudado O SR. CAETA.i'iO DE ALBUQUERQUE-. go-
attentamente os acontecimentos do Rio Grande verno central reconheceu ta.mbem o governo 
do Sul e'por o~dem chronologica., veria que d~ coronel Luiz Benedicto. (Varios Srs. depu· 
de :facto,no lU o Grande do Sul houve e ha. de- duo apc.trtes ·) . 
linquent.es para. os quaes a. justiça. daquella. O SR. CASsiA.o DO NAsCIMENTO-N"a.o está. a 
terra. tem sido magnanim'a.,na.-o os p tocessa.nd. <)- j pa.r do que. se pa.ssc:iU no estad.o .. de M_a.~ 

·ESsa magnanimidade foi um, vérdadeiro a.ctQ Grosso. Está. apenas ped~ndo que a, a:ru?istia 
de generosidade por p.1.$ dos vencedores se torne llla.lS ampla., .na~ sendo so li[lll~ 
para com os revolucioDa.l'ios vencidos. · . ao Matto G~~ E co~o q~~os ~~tuir 
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no Rio grande do Sul uma. terra. de paz; e 2• discussão do projecto n. 56 A. deste 
concordia para. QUe a terra riograndense anno, interpretando o § z• do art. 1• do de· 
nã.o continue em constantes movimentos pre- ereto n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 1891, 
judiciaes aos seus rea.es interesses, e que relativo á aposentAdoria de lna""istrados. 
vimos tornar, pôr meio de uma emenda Ninguem pedindo a palavra, são successiva
ampliatíva., extensiva ao estado do Rio Uran· me~te encerradas a:s discussões dos artigos do 
de a amnistia proposta para o Matto Grosso. proJecto, ficando adiadas as votações. 

Não sabe a razão pela qual a Camara pre- DiscusW,o unica do parecer n. 71, deste 
feriu a emenda do Sr. Zama, não pode attri- anno, concedendo dispensa ào servio ao con
buir a desconsideração da maioria para com tinuo Luiz Ferreira de Barros. 
a repreSentação do Rio Grande. Não havendo quem peça ·a palavra, fica 

O SR. FoNsECA HER..'II:ES-Aliás a represen· encerrada a discussão e atl.iada a votação. 
tação riograndense era mais competente para Continua.ção da 2~ discussão do prQiecto 
apresentãr a. emenda.. n. 144 A, deste a.nno, opinando no sentido de 

(Varios Srs, deputados d(To apartes,) não s?.r adopt1.do o projecto n. 144. deste 
anno (do Senado), que permitte o. livre en· 

O SR. Ct.SSIANO Do NA~OIMENTo ··- Aoceito. trada no territorio da Repub!ic-1. n immigran-
o fu.cto tal qulll e ; mos o que e certo é que 11. tes de naciono.lldade chinCi'..a e jn.poneza. sob 
outm emendo., que encerra. o mesmo pensa- na conl\içoos quo o~tn b~lecc, e autorizo. o go
monto tem o mesmo cabimento e ueve mere· verno a promover a execu~fi.o do tratado de 5 
eer o voto dos ncbt·c~ deputados. de ~ctembro de 1880, com a China, a celebrar 

O SR. BADARÔ- Só fica perplexo pelo tltcto tratado de commer•clo, pllZ c ami1.ade com o 
de ver esses individuas o. que o illustrc Llepn- Japiio e a estabelecer agentes diploma.ticos a 
tu. do se rafere,p!LSsa.ndo ll vremente nus ruas consul:tre~ nes;:es paizes, reportando-se ao 
da. capital. juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste 

O SR. CASSIANO 1>0 NASCIMENTO - Isso é anno. 
uma. ques~o que esW. a.11'ecta aos poderes pu- O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 
blicos, Costa Machado; e desde já. peço licença ao no-

O Poder Executivo fez recolher .a esta cida· bre deputado para interromper o seu discurso J 
de os militares que julga. implicados nesses logo que haja numero para votar. r/__,-
acontecimentos, dando-lhes talvez a cidade ~ 
por menagem ou finalmente, trazendo os O Sr. Costa Machado, tomando 
pre..<:as sob sua. palavra, segundo parece que e hontem. a p~vra. ·em. hera. adeantada., :viu-se 
de pra.xe dos regulamentos militares. . . na contt!lgenCia d~ mterromper o discurso 

_ . que então pronunmava em prol da causa que 
0 S~. RE'l'liMBA ••• Nao ha la semelhante J defende. Volta á tribuna. para re~tar o fio da.S 

cousa. . ~ idéas, combatendo o parecer da commissão 
. O SR. C.!SSIANO DO NASCIMENTO ... Não sabe 1 de colonisação debaixo do ponto de vista 

d1sso, porque níio tem competenciil. sobre I scientifico, etn relação· aos principias repu.;. 
assu.mptos militares ; mas o que e facto é que ' blicanos. 
o pod. er pu. blico procurou tel-os sob sua. I O orador relembra os argumentos da ves-. 
mão. pera, mostrando que o parecer que discute é 

E' isto que se quer evitar ; e que a a.cção um a.ttcnta.do contra o art. 65 § 2" d'a nossa 
do poder publico recaia so ore elles, para esta-J Constituição. 
belecer ~mil. política. mais generosa e mostrar Depois, proseguindo na argumentação, de· 
que não existe odíos e que os vencedores cla.rou que ó seu systema e estabelecer di· 
querem tOrnar tã.o grandioso o fim da revo- versos pontos p:J.ra depois sustentai-os : é 
l?ção éonio grandiosa foi a cansa que a mo- assi~ que tinha es~oolecido qu~ o_ nosso des-
tivou. (Apoiados, muito b~m .) credito no estmngmo e a deprec!8.~0 dos nos-

E' o que tinha a dizer. sos titulas de divida são a consequencia forçada 
N"ao havendo mais quem peça a· palavra, da falta de .Producção. O estado depenuria 

:fica encerrada a. discussão e adiada a vótação, do thesouro e o resultado desta falta de pro· 
por fàlta de numero. ducção, como o são tambem a quéda do cam• 
2~ dis.cussão do projecto n. Illl, deste I bio, o sy?tema. monetari~ in~nversivel.e ~ 

a!lno, autorisa.ndo o governo a abrir um cre- estado tr1ste ~a nossa Slt~açao economtca. 
dito supplerilentar de 540:000$ á verba n. 17 Mas porque nao ha. producçao~. Pela falta de 
do art. 7• da lei i:l. 26, de 30 de dezembro de trabalho naturalmente; e convem bem a.ccen-
1891. · tua.r isto. 

Não .havendo quem peça a pa.lavrà, são Estudando a. sit:uaçã~ financeira e a caUllll, 
su~s1vamell:te encerro.dasas.discussões dos j; da .. bai~a do. camh1o, diz. o orad?·!.'· qu. ~ u. m .. 
a~tigos do prOJecto, ficando adUI.da.s as: vota.- pa.1Z póde realmente exportar I?-Ulto ID.8;lS do 
coes. · · qlie importa, ter o seu ca.m.bw em ba.l.Xa e 
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vi~e-"ersa. Póde-se perfeitamente dizer e diz· gum ; redundou pelo contrario em grande 
se que a. a.lta do cambio é resultante da. igual· prejuízo. 
dacfe de impo~o e exportação. Supponha.- O orador não maldiz essa lei: na. sua vida 
se, porém, que temos o cambio equilibrado, tem uma contradição-é ter comprado um es
ma<~ temos necessidade de moeda interna- cravo-mas a. lei de 13 de maio não o encon
mente para. servir de lastro aos bancos de trou com um só, porquanto quatro annos an
emissão; e preciso estabelecer uma outra re- tes tinha libertado todos. 
gra que seja. ab&>luta e é o que o orador vae Observado pela mesa, por já haver numero, 
1azer. o orador interrompe ainda uma vez o seu 

O cambio é regUlado pelo se,"llinte prin.· disclll'So, promettendo pro~ar que essa lei de 
cipio. que não soll're exeepçã.o--ê a exportação 13 de maio. conco;rreu J:I?-Ulto para o estado 
1llba. da producção, ou por outra.. é a. produc- em que está o paJZ. (Mutto ben~.) 
çã.o em relação á necessidade que tem o paiz O SR. VINHAES (pela erdem) -Na. questão 
de moeda. meta.llica em outl'OII paizea; e esse. dos chios já. foram pronunciados dous brí
necessida.de tem sido immensa. em nosso paiz, Jba.ntea discursos ; um a. 1'11. vor e outro contro. 
para. o pagamento dos juros da. divida. exter- O nobre deputado por Sergipe, com uma. 
na por parte do governo e pa.ra. outros fina abundancla enorme de argumentos e de ci
conhecidos, como o pa.ga.mento dos dividendos ta.ções hlstorlcns, com uma. erudicçã.o que 
das estradas de ferro que pertencem o. estran· dUflcilmente se encontra. em corpos delibera· 
geiros. tl vos, (apoiados) provou exuberantemente que 

Estas necessidades teem concorrido pa.ra que a !ntroducçio dos chins nesta. terra sel'i"' 
o cambio baixe e o papel moeda ou bilhete de maia uma desgro.ca. para. ella.. 
banco é que é depreciado com isto, porque o O SR.. CoSTA MACHADO-Ainda não conclui. 
cambio não ba.ixaria e o meio circufu.nte não 
estaria depreciado, si não houvesse necessi• 
dade alguma. de remessa de moeda. met.allica. 
para. o exterior. 

Supponba agora a. illuste assembléa. que res
gata-se em 'forte proporção a emissão actua.l, 
ficando da somma actual de 542 mil contos 
apenas 200.000:000$ pergunta. o orador si o cam· 
biD deveria subir pDr isso 1 N""a.o SUbiria j e 
puro engano. Conservar-se-hia. em baixa por 
que aquellas necessidades actua.ria.m do mes
momódo. 

Voltando ao assumpto, o orador responde 
à pergunta. que fez elle propriQ ao começar o 
seu discurso: Qnal a causa. da falta. produc
<,:00? E' a falta. d.e trabalho e não de tra.ba.lha· 
do~ i. e isto tornou-se sens~vel depois da 

. a.boliçao da escravatura: tudo e consequencia. 
da..lei 13 de ma.io, cujos intuitos são nobres e 
que podia. ter sido 1e1ta 30 a.nnos antes, sem 
um. a.ba.lo profundo na sociedade, mas que se 
fez em tres dia.s,trazendo complicações profun-
das. . 
' Quando se opera. uma. cata.racta, o medico 
prudente, cauteloso~ depois da. operação con· 
serva o doente em escuridão ; dahi, com toda. 

O Sa. VlNHA.Es-Por outro lado a camara 
acabe. de ouvir o brilhante discurso do nobre 
deputado por Minas a. favor da introdu~ão 
do& chins. 

Ora., como a. opinião individual do orador 
é ta.mbem contra. a immigração chineza, e 
como a ma.teria. está sufilcientemente deba.· 
tida. ... 

o SR. CosTA MACHADO-Não conclui ; o no-
bre deputado não póde cortar-me a palavra. 

O Sa. VINHAES • •• pede ao Sr. president~ 
que consulte á C!Uilllora sobre o encerramento 
da. discussão. 

VOZES-Não póde, não pôde. 
O Sa. VINHA.ES-Está no· seu direito de re

querer o encerramento da. discussão e insiste 
no seu requerimento. 

O Sa. Joio DE SIQUEIRA pede a pala.~ 
pela. ordem para. declara.r que o requeri
mento do nobre deputado não póde ser 
acceito, porque o illustre rep~esen~nte de 
Mina<~, que acaba de sentar-se, amda nao con· 
cluio o seu discurso. 

· a. cautela, passa-D para o crepusculo ; e dahi 
: 'i! . para. a luz, passando finalmente a. :fitar ~ 

raios sola.res. A escra.vidão póde ser · conside
rada como a catar'acta.: o operador fez a opera
ção,- mas trouxe o doente para. o meio de um 
mundo de luz e o doente quiz sa.ber o que era 

•. I 

O Sa. PRESIDENTE-Mas a mesa. ainda não 
deo solução a.lguma, nã.o disse se acceitava ou . 
não o requerimento que acaba de ser appro· 
vado. " . o nobre deputado Dr. costa Machado ~l 
interrompido pela me~. · com a. d~a.raçao 
que ha.via .numero para votação; nao con· 
cluio o seo discurso: portant() s. Ex. estando 
com a, palavra., a. mesa. nã.o põde a.cceitat' o 
requerimento. 

:!:'·· 

· o sol. (a. liberdade é tambem um sol) ; foi feri
do e, por conseguinte, voltou á escravidão da 
impotencia, da falta de a.mbiQ(les-a morte 
moral. . . 

Não houve Iiledífação ; foi um facto preci
pi~o e não . trouxe, por iss~, beneficio a.l- . 

Vozm-Apoiado. 
O SR. ~'TE declara. que vae submet-
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\ r a '\'Otos O :projecro n. 48, a. com~r pelo 
ni't. 3.•. salvas as emendas. 

11.' lido o art.· 3. o e as emendas que lbe fo
ra.m apresent .das. 

OSa . F.aóES DA CRUZ (pela ordem) requer 
qu~ seja dividido o n. i do art. 3 em dua.s 
partes- geri.á,(z. e administrad.cz; . 

Como a Camara sabe, a administração de 
uma sociedade auonyma per tence não só á 
directoria. como ao conselho tisca.l; ·ninguem 
quererá iwpôr .á sociedade anonymn. a. oliriga.
çáo de ser admioistrada. só f!Jl' brazileiros; 
gercncia vá,, administraçãu nao. · 

E' submettido a votos e ap:prcívado o ort. 3G 
com o n. I menol a pala'V!'a~dministrada
con!brme requereu o Sr. Fróe3 da Cruz. 

Art . 3.• Pa.ra. um navio ser considerado 
u~ ci?nal eldge-se: 

I) ([Ue sej;.s. propriedarle do cida.dií.o brnzi· 
leiro,ou de >cciedade ou empreza. c· 1m séde 
no Brazil, gerida. ou a.dmini~trada. exctusiva
ment~ por cidadãos bra.zileiros. 

Submettida. a vooos a incll!Sio da pa.l:rvra 
-administrada-no art. 1• é r~geítad!l. 

São em ~eguida successivamente submetti· 
dos a. votos e a.pprovados os seguinte :I nume
ras ao mesmo cu·tigo. 

2) qu~ se,ja navegado por ca.pit\i:o ou mestre 
brazileiro~· 

3) que, Pelo menos, dons terços da equipa
gem s•\lam. de brazileiros. 

E' submettida a vo1Qs e rejeitada. a. emenda 
da comlll.issão ao a.rt. '"3• n. I. 

Em seguinda ê r&)eitada a emenda. ta.mbem 
commissão ao art. 3• n. 2. 

Submettida a votos, e a}lprovado o se.,auinte 
additivo 

2) entrar em um porto por franquia e 
seguir com sua. carga para outro dentro do 
prazo regulamentar; 

3) entrar por inteiro em um porto e seguir 
para outro com a mesma. caJ>ga no todo ou 
em pa.rte, despachada. pa.r& oonsumo ou re
exportação ; 

4) transportar de uns para outros portos da 
Republica passageiros de qualquer classe e 
procedeneia, suas ba,<>a.gens, a.mmaea e ta.m
oom volumes classificados como encommendas, 
ou jlroducros a,c:rricolas e ia.bris de facil dete-
rioração e valores n.moedados. . 

Annunciado pelo Sr. presidente o resultado 
da. votação do n. 4, o Sr. Filgueira.s, pele. 
ordem, requer verificação d:L votação. 

Procedendo-se á verifica.ção, reconhllce-se 
que ,·otaram a favor do numero 65 Srs, depu. 
tados e contra. 41, pelo que o Sr. prtlllidente 
declara ter sido a.pprovado o n. 4. 

Sio em seguida successi v a. mente submetti
dos a votos e approvados os seguintes, restan
tes, numeros do art. 4•. 

5) receber em mais de um porto genel'09 
ma.nufacturados ou produzidos no paiZ, afim 
de ex:portal-os para. fora. dfl Republica ; 

6) levar ooccorros a qualquer estado ou 
ponto da Republica, nos casos de fome, peste 
ou outra calamidade ; 

7) transportar q uaesquer cargas de uns por
tos para. outros, nos casos de guerra externa., 
commoção interna., vexa.mes e prejuízos ca.u
sados à navega..",.ão e commercio naciona.l por 
cruzeiros ou forças estra.ngeirM, embora. nio 
ha.ja. declaração de guerra. . 

São successi vamente 511bmettidos a votos. e 
Ao art. 3t approva.dos os segtdntes artigos : 

o pessoal da.s guarnições dos navios de ea- Art. 5.• As. mercadorias conduzida.s ~r 
botagem será. ; de um terço dema.rinheil"'s navio estrange1ro de um porto da Republica 

d podem ser vendidas em outros nos ~ de 
na.ciona.es nos primeiros cinco annos; de meta e arribada. forçada, vira.ção ou :Cot:Ça ma.tor. · 
~:a.;~:-o a oito, e de dous terços da'hi em Art. 6_. Aos navios das nações limitrophes 

é permi~da. a. navegação dos rios__ e aguas 
Sala das se.<ISÕeS, ·25 de_. a.gOsto de 1892.- interiores, nos termos das convençoes e tl'ar 

Ba.1·ao de S. Marco1, . ta.dos. . . 
O SR. PREslJ>ENTE decla.ra. que vae submet· ·Art. 7.0 Sobre matricula. dos navios e d? 

ter a votos o art. 4•, salvos os nume:ros deste tripol~. pilotagem e ViStorias se observara 
artigo. o que for determ!Jla.do nos .regulamentos ql}e 

Submettido a. v~, é a.pprova.do 0 seguinte o Podet: Executivo ex~r para execuçao 
Art. 4.• Aosna.vios estrangeiroséprohibido desta. le1. · _ 

o commercio de cabotagem, sob as penas iJ.e o sn.. PREsmEN'l'E, annunciandG a votaçao 
<:?ntra.bando, sendo-lhes, entretanto, permit· do art. s•, declara que ha. diversas emendas 
tido. · · M mesmo. 
· . Em seguida. são snccessiva.men~ submet- 0 S:a. ARTRUR Rxos (pela o!"dem) diz que ha. 
~~~~ d:o~·e-'oafprovados os se,oumtes nu- um substitutivo do ~r. Moraes Barros pa.ra. o 

~) carre,"ll.r ou desca.rregar mercadorias e qual}lede preferencta.. . : 
ObJecros pertencentes á administração :pu- submettido a votos o reqner1menw. votam 
büca. ; ' a ~vor 52 srs. deputados e contra. 52. . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:28+ Pág ina 16 de 75 

Sees!o em i de Setembro de 1892 

O SR. PRESIDENTE-Houve em}late na vota
ção. rica. prejudicado o requerimento de 
ordem em vista do resultado da votação. 

O SR. ARTHUR Rlos (pela. ordem) :pede que 
se proceda á verificação da vo~o. 

Procedend<r-se à verificação, votam a favo!' 
53Srs. deputados e contra 52. 

0 SR. PRESIDENTE-Foi approvado o reque
rimento de preferencia.. 

Submettida a votos a emenda do Sr. Moraes 
Barros; ~rejeitada na primeira :parte fkando 
prejudicil.da na segunda. 

E' rejeitada uma emenda do mesmo Sr. ao 
art. s•. 

Em seguida é submettida a votos e rejeita
da a emenda. da commissão ao art. 8'. 

E' submettido a votos e a:pprovado o se
guinte: 

Art. 8. c As dispesições desta lei entrarão 
em vigor da. data de sua publtcação a dous 
annos. 

E' appro-vado em seguida o seguinte : 
Art. 9.• Revogam-se as disposições em con

trario. 
O SR. PREsiDENTE annuncia a votação dos 

additivos apresentados ao projecto e declara 
que o primeírp additivo consta de dous para· 
gra~hos que serão votados separadamente. 

E subiliettida a votos e approvada. a se
guinte parte do additivo : 

Art. São . ins•ituidos os se.,"1Úntes pre
inios: 

§ I ~ • De 50$ por tonelada aos :r:ro:prietarios 
dos iíavi~s de madeira. e de 70$ aos dos navios 
de aÇo ou ferro constrUidos no paiz e cuja ar
queação, sem dedu~eS, for superior a 100 to
neladas metiieas. 

Em seguida. é approvada a seguinte parts : 
§ 2;0 De 10$ :por cavallo vapor aos proprie

tarios de ma.chinas construídas no paiZ e des
tinadas a navios e cuja força. for superior a. 
300 cava.Uós. São sudcessivamente submettidos a votos e 
rejeits.düs os dous ultimas additivos apresen
tados peJa commissão. 

Em seguida., o projecto assim emendado, e 
adopta.do com as emendas approYada.s para 
:passa.r 11. a~ discussão e remettido á commissão 
de tu.enda e industrias. 

Vota.ção, em 3• discussão, do projecto n . 
140 B, deste anno, fixando a despeza. do Mi· 
nisterio da. Marinha, para 11 exercício de 
1893. 

O SR.. PRESIDENTE dec1ar"' que ha uma 
emenda do Sr. Barão de S. Marcos, a. qual 
iê. 

O Sr . .Barão de S. Marcos 
lpe~ ordem)-Sr. presidente, pedi a pal~t.vra 
pela ordem pa;ra recomme~dar esta emenda a 

iJ!ustrada consideração dos Srs.deputados.EL'a 
nao augmenta em co usa alguma a despe;:a ~ 
apenas ha uma alter~o na applicàção. 

Suhmettida a votos ê a.pprov-dda a segainle · 
emenda . 

AO PROJECTO N. 140 B 

Ao art. 6•: 
Em vez de · 4 I 0 ' escripturarios 19:2005000 

» 12 2·< » 43;2.00$000 
» 14 a··. » 33:6oosooo 

Diga-se: 
» 

8 l "'• escriptura.rios 
8 2~·. » 

12 3°1 , ;!}> 

---
96:000=0 
38:400 o 
28:80 
28;800$000 ---
00:000$000 

Em 31 de Agosto de 189-2.-B. de S. Mar· 
cos.-O;sario Motta .-França C'arvulfw. 

Em seguida. é submettido n votos e nppro
vado em 3• discussiio e remettido a commillll[O 
de redacção o seguinte 

PROJECTO N. 140 B-1892 

O Congresso Nacional decreta. : 
Artigo. E' o governo autorisad.o a des

pender com os diversos,. serviços do Ministerio 
da Marinha a quantia ae.;. 15.486:755$310 

A saber: 

I . Secretaria de Estado 
(como na proposta) .• 

2. Conselho Naval (idem 
idem) ............... . 

3. Quartel General (idem 
idem) •..•••••.••...• 

4. Conselho Supremo, de
duzida a quantia de 
1:402$800, abonada. no 
ex e r c i cio passado, 
para. criados ........ . 

5. Contadoria. (como na. 
pr0posta) ........... . 

6. Commissariado Geral 
(idem idem) ....... .. 

7; Auditoria (idem idem). 
B. Corpo da armada e clas
ses annexas (idem idem). 

9. Batalhão naval: dedu
zida. a quantia de 
l 00:000$, pelo não pre· 

enchimento das vaga.s 
actualmente eXisten
tes e das que forem 
dando-se . no mesmo 
batalhão ............ . 

139":750$000 

28:400$000 

7:663$00 

35:215$200 

158:350$000 

40:600$000 
ll ~350$000 

l. 638 :080$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:28+ Pág ina 18 de 75 

Sessao em 1 de Setembro de 1892 9 

10. Corpo de marinheiros 
nacionaes (COTT.lO na 
proposta) ........... . 

11. Compa.nhi:t. de invalidas 
· (idem idem) .•..• , ... 

12. Arsena.es (idem idem). 
!3. Capitanias de portos 

(idem idem) ...... . : . 
14. Força. naval {idem idem) 
.5. Hospitaes (idem idem) •. 
16. Repartição da Carta Ma· 

ritima. do Bra.zil ; ele
vada a verba de mais 
61 :9~para augmen
to das gratificações 
dos pharoleiros ...•. 

17. Escola Naval (como na 
proposta) .... , ....•.. 

!8. Reformados (idem idem) 
19. Obras ; deduzida a quan

tia de 200:000$ .. , .• 
20. Etapas (como na pro-

posta) .............. . 
21. Armamento (idem idem) 
22. Muniçiies de boca (idem 

idem) ............. .. 
23. Munições navaes (idem 

idem) ..•.....•..•... 
!4. Material de oonstrucçií.o 

naval (idem idem) .•. 
25. Combustível (idem idem) 
26. Fretes, tratamento de 

praças, enterros, diffe
renças de cambio e 
commissões de saques 
(idem idem) ......... . 

27. Eventuaes: elevada a 
verba de mais 50:000$ 
por estar em execução 
a nova tabella das aju
das de custo e :Por te
rem-se augmentado 
os preços das passa.· 
gens .... _ ........... . 

1.194:032$000 

63:226$750 
2; 92(1:868$000 

~:396$500 
2.482:341$924 

243: 103$600 

403:560$000 

I 99: 852$000 
336:097$336 

300: 000$000 

365$000 
100:000$000 

2.470:908$000 

700:000$000 

700:000$000 
300:000$000 

60:000$000 

200:000$000 

Paragrapbo unico. o governo deixará de 
prover, desde já, ás vagas das praças que 
existem no batalhão il.avaJ. e as que se forem 
abrindo a:OO á extincção total do mesmo. 

O s~. Vin.haes (pela ordem) vem 
pedir ao Sr. presidente que consulte a Ca· 
mara sobre se dá. prefereneia para a votação 
do projecto da organisação do município do 
districto federal. 

Hontem este lJrojecto estava. em 2• lagar 
para a votacão, e hoje esta em 6° logar, sendo 
:p~eterido por outras materias. Este projecto 
e lmportant.issimo, por que esta capital está 
ha ~ anno á espera da sua orga.nlsa.çã.o; pede 
por lSOO a :rreferencia.. 

O Sa. PRESlDENTE-Antee~.ereceber o reque· 
Ca.mara V. V 

rimento do nobre deputado devo declarar que 
louvando muito o patriotismo de S. Ex. e 09 
intuitos que manifest<J,, não posso acceitar ~ 
censura embora. delicada, que S. Ex. fez a 
mesa, de preterir o project~ da orga.Ii.isação 
do districto federal. 

A mesa procura pôr o maior críterio na or
ga.nisa.ção da. ordem do dia. (Apoiados.) 

Si, collocou acima desse projecto para vota· 
ção alguns outros em pequeno numero e por 
que são ma.terias e,.,"'UaJ.mente urgenteS, algu· 
mas em vo~ação de 3• discussão, e que preci• 
sam ir para o Senado, que está quasi seín 
trabalho, dependendo a votação desses projoo
tos apenas de um pouco de paciericia dos no
bres deputados para permanecerem na Sala. 
durante o tempo das sessões. ( M'"itas apoia
dos.) 

Creia o nobre deputado que a. mesa: te}Il 
tanto interesse como S. Ex. na orgamsaçao 
districto federal, e não foi para preterir esae 
projecto que a mesa. o passou para 6° logar,maa 
sim para que se votasse o orçamento da mari· 
nha e outro!! projeetos em 3• e 2>, discussão 
egualmente imp\Jrta.ntes. (Muito bem.) 

O Sr. Vinha.es (pa;·a uma. expliea
çüo) diz que não foi na intenção de censurar 
a. mesa., ao contrario, o Sr. presidente lhe 
merece toda. a. consideração ; mas crê que é 
chegado o momento dotar :finalmente esta ca
pital com a sua orga.nisação definitiva. 

Foi por isi;o que pediu preferencia., enten
dendo que assim cumpria o seu dever de ~
presentante da Capital Federal ; mas, depm~ 
das expilcações do Sr. presidente, retira o 
seu requerimento. 

Votação em 3• discussão, do projecto n. 143, 
deste anno, autorisando o governo a ~~rir. o 
credito de 160:000$to eambio de 27 d. por 1$ 
para despezas, no· corrente exercicio. âa r~· 
brica 2'-Legações e Consulados - do orça'
mento do Miilisterio das Relaeões Exterio--
res. 

Submettido a votos, o Sr. presidente de" 
clara ter sido approvado o projecto. ·· 

O SR. EsPIRITO SANTo (pela ordem) pede que 
se verifique a votação. 

Procedendo-se á. verificação, chega-se s.o 
resultado de que votaram a. .fu.vor 72 Srs. de· 
puta.dos e contra 28. 

o S&.PRESIDENTE-Nãoha numero. Vae-se 
proceder á chamada. 

0 Sa. FRANCISCO GLICE!UO (pela ordem) diz 
que parece-lhe que ba numero mesmo dentro 
do recinto ; a quest.io de . que se trata é da. 
maior importancia ; p)rtanto, a. favor ou con· 
tra, vote-se. ( .{poiados.) 

o Sa. PRESID!:NTE_.;,Para. poupar trabalho; 
procederei a nova. votação ; tnas, fi.que ô no

. 2 
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bre_ deputado oo_nvenci_do de que o Sr. secre· I Art. 2 •• Revogam-se as disposições em con-
taria tem o maxunocwdado na. contngem. tro.rio. · 

Procedendo-s:3 a nova votação ê approvado 
por 75 votos contra 29 em 3:\ discussão e re- Camara. dos Deputados, 10 de agosto de 
mettido ·á. commissão de redação 0 seguinte: 1892.-Nelson de Va$CD>tceUos e outros. 

0 SR. PRESIDENTE declara.. que ha Ulllll 
PROJECTO N. 143-1892 emenda. a.o_ art. 1• que va.e submetter a votos. 

Submetttda. a votos a. emen~ ê dada. como 

O Congresso .Nacional decreta. : 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica. 

a.utorisàdo a abrir o credito de 160:000$,ao cam· 
b~o. de 27 d. por 15;, para occorrer. no exer· 
c.c1~ comnte, a despezas da. rubrica. 2•-Le· 
~oese Consulados-do orçamento do Minis· 
ter1o das Rela.ções Exteriores • revogadas as 
disposições em contrario. ' 

Votação. em 2' discussão, do projecto n. 
1~~· autorlsa.ndo o governo a abrir, no exer· 
meto corrente, um credito supp1ementar de 
i! 33.826-0·0 para a conclusão das obras do 
prolongamento da. Estrada de Ferro de Sobral 
a. Ipú, no Ceara. 

São successivamente submettldos a votos e 
a.pprovados os artigos do seguinte. 

PROJECTO N, . 160-1892 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 17 •. Fica o governo a.utor,isado o abrir 

no exerc1C10 corrente um credito supplemen
ta.r na importancia. de); 33. 826·0.0 para. a. con· 
clusão das obras do prolongamento da. estra.· 
da de ferro de So bra.l a. Ipú, no Ceará. 

approvada pelo Sr. presidente. 
O SR. ALFREDO Et.us (pela oYdem} pede ve. 

ritl.ca.çã.o da votação. 
Procedendo-se a verificação, reconhece-se 

que votaram a favor 86 Srs. deputados e con· 
tra 20. 

Foi portanto,approvada. a seguinte emenda: 
Ao art. 1•: 
Depois das pa.la.vras-estado do Piauhy

a.ccrescente·se-e nos mun1cipios de Campina, 
Inaá., Umbuzeiro, Conceição e Pombal, does· 
tado da Para.hyba. - augmenta.ndo-se dedu~ 
zen tos contos a. quantia. pedida. 

Sala. das SCS!Ões, 29 de julho de 1892.
Epítacio Pessoa e outros. 

Em seguida ê adoptado em 3• discussão, n.o:
sim emendado e remettido á. commissão de re
da.cção o seguinte 

PllOtECTO N. 248-1891 

(Do Senado) 

Autorisa o go1lerM a marldar constroi,. poç9J 
artesianos nos municipíos de Campo .Maior 
e outros no estado do Pitxuhy 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. L• E' o governo autorisado a mandar 

O SR. MA.anli."UO R.oDR.tGuEs-(pela ordem) ooustruir poços artesianos no; municípios de 
Pede dispensa. de interst.icio para oprojecto. Campo Maior, Pico e Jaycós, S. João do Piau· 

A~. 2.• Revogadas as disposições em con-
traria.. . ' 

CoiiSIIltada a Cama.ra., concede a dispensa hy, S. Raymundo Nona.to ~ Oeiras, no estado 
pedida. . do Pia.uhy, podendo. para esse IIm, dispender 
. Votação, em3~ discussão, do projecto n.l52, atil a quantia de 200:000$000 • 

. deSte a.nno, opma.odo no :oentido de serem Art. 2.• Revogam-se as disposições em oon· 
submettidos a discussão o projecto n. 248 de traria. . 
1891 (do Senado) e duas ell'l6lldas o!ferecidas Votação em ~a discussão, do projecto n. 31, 
ao. mesmo projectQ sobre construcçã.o de açu- deste a.J>.no, torna.ndo applicavel aos a.nimaes 
d~ ou co~~ de poços artesianos em va.- de toda e qualquer especle a disposição do 
l'IOS mumc1p1os dos estados do Piauhy e da art. 1• do decreto n. 3163 de 7 de julho 
Parahybe. do Norte. de 1883, a que se refere a lei n. 21 de 24 de 

outubro de 1891. 
· O SR. ·PRI!!SJDENTE declara. que ha um sub
stituti vo gue vae submetter a. .votos. 

~ubmettidas a. votos .são approvadas 3.'1 se
gumtes emendas ao proJeto D. 248 do Senado 
del89l. ' 

Substitn.a.-;;e o art. 1~ pelo, seguinte: 
E' aberto no presente exercício o ~to de 

2fl():OOQ:.; aestinado ã. collocaçã.o de poços a.rte-
s~n~ ou construoçã.o de açudes e represas de 

. ribetros nos municipios que desses melhora.· 
-mentos carecerem no estado do Piauhy. · 

0 SR . PRESIDENTE declara. que ha uma 
emenda ao projecb:J que va.e submetter a 
votos. 

Submetti.da a voto.s e a.pprovada a. seguinte 
emenda: 

Supprima.-$e as palavras- «e será julgado 
pelo jury » : o a.rt. 1• do decreto de 7 de ju
lho de .J8B3 . 

Sala. das sessões, 31 de agosto de 189"2. -
Batlo.rd. 
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Em seguida. é suhmettido a votos e appro- gamento em dinheiro, na pena de 4 a. 8 mezes 
v~do o seguinte · de prisão simples. · 

Art. 3.• Fica. marca.do aos emissores, sob a. 
PR.OJECTO N, 31 - 1892 r~y · do art. 2°, o r.rnzo de um anno para o 

r, imento dos btlhetes a.o portador emit. 
(]Congresso Naclonnl decreta.: tidos com violação da lei e que não represen
Art; · I. o A disposição do a.rt. 1• do decreto tam emprestimos, Mntrahidos de accor<Io com 

n. 3163 de 7 de julho de 1883. a que se refere ella. 
a lei n. 21 de 24 de outubro de 1891. é ap- Art. 4.•_ O governo da, Republica. emi~tirâ. 
pUca;vel .aos anima.es de toda e qualquer n~tas de $500. 1$, .2.~ e 5$, no valor de cmco 
especie. mil contos de rms, fazendo ~lher igua.l 

Art. 2.• Revogam-se as dispo$ições em sommn. em n~ta.s de 50$ pa.ra. cu~1a •. _ 
contrario. AI't. ?·" F1cam revogadas as d1spos•çoes em 

O projecto assim emendado é adopto.do e;n contrarto. 
s• discussão e remettido a comrnissão de ra- O Sn.. PRESIDENTE annuncia a votação em 
daeção. 2• discussão, do proJecto n. 109 A, opino.ndo 

Votação. em 2• discussão do projecto n. 138, no sentido de ser a.pprovado o proje~to n. 109 
deste anno, _estabelecendo as condil)i3es em que deste nnno C!Ue c·rêo., conjunctamente com o. 
p(jde ser exercido. a faculdade conferida ás escola de machinistas, um curso de nautica 
sociedades anonymas IJBlo a.rt. 32 do decreto no estado do Pará, e lhe dé. organisa,oão. 
n. 164 de 17 de janeiro de 1890, e marcando 0 sa. SEVERINO VWIRA. (pela ol'dem)-Pedi 
o prazo de um anuo para o recolhimento pelos s · "d t t · 
emissores dos bilhetes ao portador emittidos ao r. presl en e que consul e a casa Sl con-

sente na retirada. de uma emenda additiva. 
ille,.<>almente e autorisando o governo a emitw queapresentou ao projecto. 
tir notas de $500, 1$, 2$ e 5$, no valor de COnsUltada a C&mara, consente na. retirado. 
cinco mil contos, recolhendo igual somma em da. emenda, 
notas de 50$ pa.ra cima. 

São successivamente submettidos a votos e São successiva.mente submettidos a votos e 
approvados os seguintes artigos do projecto aiJprovados todos os artigos do seguinte 
n. 138 de 1892; 

O Congresso Nacional decreta : PR.OJECTO N. 109 A-1892 

Art. 1." A faculdade conferida. ás sacie- o congresso Nacional decreta: 
dD.des anonymas pelo art. 32 do decretQ · 
n. 154, de 87 de janeiro de 1890, 00 ]?Õde ser Art. 1.0 E' erea.do conjunctamente com a 
exercida sob a.!l condições consW.ntes dos para- escola. de machinistas um curso de nautica 
gros seguinte~ : no estado do Pará. 

§ ~· Lançando 0 emprestimo, 0 seu pro- Art. 2.• Este curso, como a.quelle, sera es-
ducto será recolhido a.o Tllesouro, thesouraria. tabelecido no Arsenal de Marinha sob a direc· 
b~n~s ou ao poder de :pessoa idonea., e com 0 <;ão do re>pecti vo inspector. 
~r~üi_?ado ~o deposito a autorisaçã.o para a Art. 3.• Para o preparo scientifico e pra

. enl!Ssao sera. requerida ao Poder Executivo tico do pessoal que se destina.r a nautica., o 
~a Capital Federal, aos governadores ou pre curso constarâ de tres annos, sendo dous 
s1dentes nos estados, que em vista da cer- theoricos e um pratico, para. cuja admíssão 
tidão· não poderão recusar a mesma auto- os candidatos apresentarão certidão de appro
ri:<ação. vação de :portuguez, francez, geogra.phia e 

§ 2• As obrigações debentures não poderão arithmetica. 
!llr de valor inferior a 100$ e deverão trazer a} I• anno: 
n. m~r~em coupon.s numerados, corresponden- Cadeira-Applicação da theoria. dos logari-
tes a. epoca do pa.ga.mento dos juros e o va.lor thmos, algebra ate equação do 2• gráo, geo-
rtestes. metria e e trigonometria· rectilínea . 
. § 3• Ao mutua.rio, antes da entrega do ti- Aula-Apparelbo e nomenclatura dos na: 
~o definitivo, se dará. um recibo nomina- vios em geral. 
tívo, que sera sub3tituido por aquelie, depois b) 2• anno: 
de autorisada a emissão. cadeira-Geometria e trigonometria esphe-

fa.
Art. 2. o Pelas emissões que não represen- rica., nocões de astronomia com applicação • 
~em emprestimos, feitas fora das :prescri- navegação-Navega~;.ão. 

PÇoes da lei, além do. pena de multa do § 10 Aula-Manobra dos navios â. vela e vaporá. 
do art.- l• da lei n, 1083, de 22 de agosto de c) 3• anuo ; 
1860, meorrerão os emissores e os que assi- Pratica de um armo, sendo seis mezes em 
gnarem os bilhetes, vales. ou quesquer llca.s alto mar, a bordo dos navio~ de guerra da 
ao portador, que ~ntiverem promessa de pa-. armada na.ciona.lou nus da. ma.rillha. mercante 
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de qualquer paiz, findo o qual prestarão o 
exame de derrotas e noções praticas de ma
chinas a. vapor. 

Art. 4 o O pessoai docente- se comporá de 
dous professores de sciencias para. cada uma 
das cadeiras e um professor para rui duas 
aulas. ·e perceberão os vencimentos constantes 
da tabella annexa a este prqjecto. 

Paragra.pho unico. O pessoal da administra
ção serà. o mesmo da escola de machinistas. 

Art. 5.• Fica o Poder Executivo autori~ado 
a confeccionar o reSpectivo regulamento, de 
accordo cem as ba.ses aqui estaHclccidas. 

Art. 6.• Revogam-se asdisposiçõesem con
trario. 

Tabelkr a qt~e se refere o projecto de lei qus 
crea um curso de nm.ttica, annexo a escola 
de machinistas, m estaoo do Pard. 

0 SR. ESPI&ITO SANTO (pela ordem)-Me 
parece que no recinto não ha numero legal 
para votar e por isso requeiro a. V. Ex. ve
rificação da votação. 

O Sr. José Marianr·-Pa.rece-me 
q_ue tratando-se da votação da emenda dG 
Senadc, devendo ella. ser acceita, a.ccentuada~ 
mente por dous terços, será conveniente prQ.. 
ceder-se a uma verificação para se assignalar 
quantos Senhores deputados votaram a. favor 
e quantos contra para se saber si foi appro
vada por doüs terccs. 

Procedendo-se á verificação votou rejei· 
t;mdo a emsnda. 30 Senhores deputados e • 
acceitando-a 74. 

O Sa. PRESiDEl\'TE-Foi mantida a. emenda.. 
E' em seguida. submettida a. votos a seguin· 

te emenda: 

3 professores a 3: 000$. • • • 9: 000$000 Ao a.rt. 2• 
l servente.. . • .. .. .. .. .. • 7"..0$000 
Expediente, etc .• · .. ·•· .. • 1 :000$000 Art. 2.• Além das taxas que actualmente 

Total········ 10:720$000 arrecada., o Município Federal poder~l decre-
O Sa: INDro no BRAZI.r, (pela ordem) pede tar .todog os im~tos que._nã.o forem da. pri· 

dispensa de interstício para o projecto. vativa co~petencta da U~. 
· Consultado ãCa.mara, concede a dísp2nsa, Submetüda a votos reJettam a emenda 16 

podida. · . Srs. deputados e mantem"na 88. 
Votação das. emendas ~o-~enado do projecto o SR. PRESIDENTE-Foi mantida a emenda. 

n. 6 A. orgamsa.ndo o D1str1cto Federal. Submettida a votos a emenda ao art. 3', \"O· 
O SR. PRESIDENTE-A votação a que se vae ta.m rejeitando a emenda 71 Srs. deputados e 

proceder é longa., e toda ella dep~nde de de- ·mantendo-a 34. 
morada contagem de votos, par quanto a Ca- o SR PRE«ID&WE-~ao ba numero. Vae 
ma.ra só pilde rejeitar por 2/3 as emendas do se proc;ner i chamada. 

~~~-por tanto aos nobres deputado> a.bon· ~ SR. ALMINO AFFONSO (1;1ela or<W~) de' 
da.de de terem a preciza paciencia afim de seJa va conhecer bem o verda.de1ro pensamento 

S . .." · d desta emenda. que os ro. secre,.,.rlos possam proce er , ,A . · t t 
0 

Seriado acom-
8. contagem com todo 0 ri"'or. E c .... ro que voou con ra . ~ , 

~ o . panhando os Srs. collegas; mas nao compre-
VOZEs--Faça.~se votação noffilnal. hendeu bem 0 sentido da emenda. DeseJaVa 
O SR. PRESIDENTE-Não é caso de votaçã.o guardar toda a deferencia iJa.ra. com a aquella 

nominal (apoiatlos). Salvo requerimento ap· camara ... 
PEOv'a.do pela Ca.mara,. só se pt•ocede á :v-ota- o sa. PRESIDENTE-Peço ao nobre depu
~o nomu;tal quando s~ trata de proJectos tado que não dlsc:Jta a emenda, 
nao sancClonados. (Apowdos gera~s) 0 SR. ALMINO AFFONSO não quer discutir, 

~.~ submettida a votos a seguinte emenda mas quer saber se efl'ectivamente os estran' 
re,Jelta.da pel~ Camara e que obteve 2/3 no geiros; segundo a vontade d~quella. Camara, 
Senado : que foram e actualmente sao elettores, p>-

Art. I. • O Districto Federal, com prehen- dem ser admittidos ou não a votar. 
dendo o territorio do antigo municipio neu· o SR. PRESIDENTE-Em attenção a recla~ 
tro, tem por sede a. cidade do Rio de Janeiro mação do nobre deputado pelo Rio. Grand~ do 
e continua constitui do em municipio • ' Norte, a mesa 0 que pode fazer e repetir a 

A :gerencia dos seu~ negocias sérl enca.rre- leitura do art. e da emenda. · 
gada. a um couselho delib~rativo e a um pre- o SR. BEVILAQUA. :t>ede a palavra pela or-. 
feito, de accoroo com o qüe se dispõe nos se- dem e requer-ao Sr. presidente que. na.~ 
guintes e&pitulos. sião da chamada, faça ao mesmo tempo uma 

O SR, PREsmENTE-Declara que não foi votação nominal, porq_ue, si houve: numtll'(); 
rejeitada a. emenda.~ apro:ve1tar-se desde Jogo uma. voW;ão. 
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o SR. PRESID~'TE-Não posso a.ceeita.r o re- em Ma.tto Grosso, a estabelecer na. Escola. 
querimento do nobredeputa.do. porque o pre- Naval o ensino de torpedos e de applicaçii.O da 
cedente esta.beleei~o tem. sido proCeder-se á elect~icidade á marinha, crea.ndo uma cadeira. 
chamada para verificar Sl ha numero. €speetal, e a reformar as escolas·:pratica.s de 

procedendo, se a chamada, verifica-se que artilharia. e torpedos e a crear di versas es
se retir&I'Ml Os Srs. Anfriso Fialho, Gonçalo colas. 
deLagos,Epitacio P~ssôa,Ju vencio de Agui3:r, Não have~do quem peça a palavra., é en·. 
~reira de Lyra., Pl'l.sco Paraíso, Fonseca. e S1l· cerrada a d1scussão e adiada a votação. 
Ya.Manhães Ba.rreto,Al:cindo Gual!_abara.~ Fur~ 1" discussão do projecto n. 103 A, de 1892, 
quini Werneck, AmerlCO Luz. Joao Lmz, Ce· creando um loga.r de auditor de mterra no 
sarioMotta Junior, Angelo Pinheiro • .Mar- ~tado de S. Paulo. . "' ' 
cianodeMagalhães, Eduardo Gonçalves, Fer- Ninguem pedindo a. :palavra :fica. encer~ 
na.ndu Simas e Pereira da. Costa. mda a discussito e adiada a vota~o -

0 sa. PRESIDENTE declara que respon· 3·• di_scussão do pr?je~t.o n .. iO A, d~ste 
deram a chamada. 96 srs. deputados, não a.nno,. •sentando dos d1re1~s de lmpor:W:\ao e 
havendo portanto numero }lll.r:J. continuar a. exp~chente .todo o ma!:_~mal e ma.chm1smos 
rotação; e que, fa.ltanto a.pen11S dez minutos d~tmados a. con~trucçao da fabrica de te
para preencher o tempo qa. primeira parte c~do~ da. Compa?lua. M_anufa.ctora Flumint:nse, 
aa. ordem do dia., pa.ssa-se·a. segunda. sttu:~:ua. em N1therol, no estado do Rio de 

Vem a mesa, silo lidas, apoiadas e postas Jane1ro . · 
conjunctamente em discussão as seguintes 
emendas 

Ao 1 rojecto n. íO Â 

Accrescente·se a.o art. I" : - e bem assim 
aos destinados á. Fabrica de Fiação Magéens~ . 
situad:~. na. cidade de Mage, no mesmo estado. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1892.
Bellannirto de ]}[e;u.lonça. - F,·ança Carua
U!Q,-lndio d<> Bra~i/. - M anhile> Barrel(I.
V,p~ Tro-vao.-Retttmõa.-Jr.clio de Me>quita. 
- TIIlllna.:; Delji1w.- F. Fai,.e.- Martinho 
Rorlrigues.- Atliavrfe Junior.-Nogue:'~·a Pa
r~naquá.-,G. da Paia:ü.o. - J. Bevilaq_tVI.'
N. de Magalhaes.-Novaes Mello. - J. koeL
lar,- A. Olyntho.-F. Schimidt. 

Ao projecto n. 70 A 

O Sr• Severino Vieil.•a, antes de 
expender a.lgum:\s observa.çiies sobre o pro
jecto, pede ao Sr. presidente a bondade de 
informal-o si ha. sobre eUe parecer de com
missão, e que commissão foi ouvida. 

p _Sa . PRESIDENTE- Ha p~recer da com
IDlSSUO. 

O SR. SEVERJNO VIEIRA. est<i. certo !le que os 
autores do projecto, assim como as commis
sões que sobre elle se manifestaram foram na
tul".J.lmente inspirad,os pelo.s nobres intuitos de 
la vorec~r a. industria nacional. · 
~a~ em.: qu~ pese a.cs illustres· promotores 

da l(Iea , nao e este o meio de proteger a in
du~tria m•cional, nem de legislar no congresso 
de um paiz civili,sado como é o BI"cl.ziL. 

Que resultarâ. deste projecto, si !Or a;ppro
vado, nas duas ca~s ~o Congresso, tal qual 
se acha 1 Resultara tudo menos uma lei. por

Igual favor á. fabrica. de cimento nacional que a primeiru. condição da lei e ser em re-
siW. n:J. ilha de Tiriry, estado da Parahyba, gra geral obrigatoria, applicavel a todos oll 
~ra as poucas maclünas que ainda. tem de ?asos q~e de ~uturo puderem occo~r,e opro
llllportar. Jecto nao satisfaz absolutamente esta condi· 

Sala das ~. I de setembro de 189Z.- çã.o. · 
.'!a Andrade,- Retumba.-Epitacio Pessoa.- O SR. JOÃO DE SIQÚEIRA-P~ a palavra. 
c. Cartaxo. O SR. SEVERil'\O VIEIRA. entende que o pr~ 

(O Sr, Joaa Lopes deí:x;a a cadeira ela p1·esi· jecto regula caso individual; trata de benefi.· 
d~ncin, ·q«e e occilpada pelo Sr. Violti, 1.• 'llice~ ciar nma fabrica.;· mas si o Congresso tem em 
presidente.) · · vista bene:tl.ciar a industria naciorial, defina 

SEGUNDA PARTE DA OR.DEM 00 DIA 
as condiçõeS em que as fabricas de tecidos or-
ga.nisadas nos mesmas condições da de que 
trata o projecto deverão ter identicos favo-
res. 

Continuàção da. discussão unica do additivo 
n. ~ B, deste a.nno (additivo destacado na O SR.. BELLA.mnNo DE MEND()li!CA...,.Mas -V. 
2> diScussão do projecto de fixação da forca Ex. mande_ emendo. neste s:ntldo. 
naval para o exercício de 1893) , autorisa.ndo O Sa. SE_VER.INO VlE~A. nao estudou a ques
o governo a remover o A,rsena.l de Marinha tão, ll,las aos nobre$ dep·u· f.!l,dos compete apre
da Bahia.,_ a m3.ndar construir l1JD& mortona. sentar emen~. }lOrque devem ter, •dado 
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quaes as fabricas, quaes as emprezas que me- estiverem nas condições daquelles que se apre
recem taes favores, desde que querem legislar sentam reclE~.mando. 
a respeito. E' de opinião que. na maioria dos casos não 

O projecto diz que fica. o governo E~.utori- é a. necessidade, não· é a justiça, o que ~ia 
sa.Uo a conceder isenção de direitos de impor- estes pretendentes a comparecer no seio do 
tação e de expediente a todo o material e ma- Congresso reclamando estes favores ; mas tão 
chinismos destinados á construcção da Fabrica. só mente, na maioria dos casos, todos o sabem 
de Tecidos e Manufaatureira Fluminense, si· bem, é a confiança nos bons patrocínios é & 
tuad.a em Nitberoy. boa vontade J.lO~ parte daquelles que gosam 
· Quer ver o Sr. presidente a inronveniencía. aqui de prest1g1o, e que podem apadrinhar 

de se legislar por este modo? estas pretenções._ . 
Para. demonstrai-o, aponta diversos outros O orador deseJa ouv1r os nobres deputadO:! 

projé<ltos que estão na ordem do dia. que propugnam a idéa, no sentido de csclo.-
0 SR. CHA.GA.S LOBA TO-E' para roubar tem- recer 0 seu vo~_. Quer collabo~r com. SS. 

Poda. ca.ma.ra. devia. s<>r medida geral ~xs. na ela.boracao de uma med1da legJSla· 
• u • • • tl va que possa. amparar, que possa. animar e 

O SR.. SEVERINO VIEIRA folga. mULto de ou- desenvolver a. iniciativa industrial neste paiz· 
vir a opi~ã.o do nobre d~put~do, . . que possa a.provei?-r, não só a.os que emoo.r: 

. O . proJeato concede 1rencao. de dire1tos a ca.ra.m os seus ca.p1taes na companhia ~!anu-
fabnca de tecidos da COmpanhia. Manufactora factora. de Nitheroy, ou na Companhia. de Te
Fluminense. O pro.jecto n. 70 B concede igual cidos de Pernambuco, mas a t.odos os que se 

. favor á. Fabrica. de Tecidos Parahyb_s.na.. O envolveram em commettimentos do mesmo 
70 C trata do mesmo assumpto e applica·se a genero, que tiveram por objectivo prodUZir 
uma. fabrica de tecidos de Pernambuco. os mesmos resultados. · 

Vê o Sr. presidente o inconveniente de se O orador aguarda. a. discussão da ma.teria.. e 
le,crislar deste modo. voltara á. tribuna pa.ra · manda.r uma. emenda 

O Sa. JosE: MAlw..No- V. Ex. apresente ao projE7to. . . . . 
uma medida geral, que voto por ella.. Vem a mesa, ~ llda.! a.po1ada. .e posta CODJUD· 
. O SR. SEVEEtiNo VIEIRA acha possivel que ctamente em dlscussao a se.,"lllllte 
seja approvado o projecto 70 A e rejeitado o Emenda ao projecto n. 70 A. 
projecto 70 B ou approvad.o o projecto 70 B e 
~itado e projeato 70 A. Agora, o que o 
orador pergunta é si no estado do Rio de Ja
neiro ·n.averã. sómente essa empreza nas con
dições da Manufactora Fluminense. 

O orador. que tem de se enunciar sobre o 
projeeto, deseja seber qual o ariterio que teem 
os seus illustres cellegas pa.ra se manifestarem 
sobre a materia ; qual a razão por que esta 
em preza. industrial precisa destes favores e 
outras não~ 

Art;·~ubstitua-se pelo seguinte : 
Fica o governo autorisado a conceder isen· 

ção de direitos de importação e expediente a 
todo o material e machinismos destinados i. 
construCção de fabricas de tecidos de qual· 
quer natureza., que não sejam ainda. m:mufu· 
cturad.os pelas fabricas ja existentes no paiz. 

Sala. das ~essôes, 1 de setembro de 189"~.
Severino Vieira. 

O Sa. NOVAES MELLO- V. Ex. pergunta si 
!5o haverá. outra; digo que póde haver e não O Sr. F.róes da. Cl.'"uz estranhou 
precisar destes favores. · que o nobre dP.putado pela Bahia, que tão sa· 

O SR. SEVERINO VIEI"RA. pensa que 0 nobre bedorse mostrado que é lei em sua. origem eeJD 
deputado por PernamhucÇJ collocou a. questão sua accepção scientítica, de modo a vir dizer 
no sentido de· se conceder o favor sómente a que lei e um preceito geral, commum e obri· 

pedir ga.torio, se esquecesse do principio de direito 
q~em ·. de que ninguem é obrigado a. ser autor. Es-

0 SR. JoSE MARIANO- ~enso que se deve trarihou, portanto, que s. Ex. viesse tomar· a 
con~er ~ todos que est~verem neste ca.so; pa.la.vra., não para impuo-nar 0 projecto, mas 
mas e prec1so fazer umale1 geral.. (T1'ocam•se para. forçar os seus coi'lega.s a vir á. tJ:i· 
dive_rso3 apartes·) buna. dar esclarecimentos, que S. Ex. pod1~ 

O Sa. SEVERINO VmlRA obsel'va que o prin· ter adquirido lendo o parecer da commis~ão. 
cipio 9.ue a.ca.ba. de apontar o nobre deputado Si é principio que a lei deve ser geral, é tam
pelo Rjo de Janeiro não e a.pplicave} ao caso. bem principio que Ding'Uem póde ser obriqarlO 

Mas, a Camara só tem a attender- ao inte- a ser autor, isto e, a vir ooouparuma:posição, 
-resse publico. Si o interesse publico a.consellia. especialmente nesta. tribuna, sinão volunta· 
que se proteja a industria. .nacional, não. se riamente. . . . 
proteja por pa.rcellas ; estenda a. sua proteo';ão O proj ecto não viola. o principio de que a. lei 
a. ·toda. & industria nacional, a. todos os qu.e ·deve : ser uma. disposição · geral, commum. e 
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obriga.toría ; IJelo contrario, esse projecto de 
el:cepçã.o confirma a. re,<Ta da lei geraJ. de que 
toda a mercadoria importada, seja. ou não 
machinismos para. fabricas, deve ~crar im· 
posto_ O projecto isenta desse pagamento; 
logo é uma lei de excep~ão, e como tal con
firma a re.,"Ta. geral. E não ba novidade nisto. 

Ha por exemplo uma lei geral que dá. ao 
empregado publico o direito de ser apo3en
tado, mas cada aposentadoria depende de uma. 
lei es~ia.l desta casa. (Nik> apoiados.) Por
tanto não ha no projectó nenhuma. medida 
que provoque reclamos, que toque as raias 
do esca.ndalo. Mais de um preceito geral é 
ma.ntido. 

A ordem do dia está cheia. de projectos 
identicos ; a. Ca.mara. tem concedido iguaes fa. 
vores a inaumeraa emprezas. 

0 Sn.. FONSECA HERM1!S-Apoia.do i e algu
mas que não merecem. 

O SR.. FaóES DA CRuz observa. que a. tabrica. 
de que se trata. é unic:a. na. especie que va.e 
existir no Brazil, pol'que é destinada. ao fa.
llrico de morins. 

O SR. SEVERl~O 'VIEIRA-Temos uma ne. 
Bahia.. 

o Sa. FRóES DA CRuz responde que na zcma 
do Sul não ha outra. Não se trata de uma 
empreza. de especulação. 

As :firmas mais sérias, as mais acredi
tadas, as ma.is honradas da Capital Federal, 
reunindo-se, á. vista do imposto aggravado 
para. estas mercadorias, resolveram crear uma 
fabrica destinada a supprir o merca.do. Esbar
raram logo deant.e da. enormidade que cus
tava () solo nesia capital e então procuraram 
a capital vizinha. do estado do Rio de Janeiro, 
Nitheroy, para. o estabelecimento da fabrica, 
nã.o só porqqe alli o terreno é mais ba.ra.to, 
como. ta.mbem porque aquella. cidade parece 
estar talhada mesmo para. estabelecimentos 
desta. ordem. . 

0 SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. FR.ÕES DA CRUz deve ainda informa.r 

qu~ sabe que a Fabrica de Fiação Mageense 
esta em gráo. de prosperidade e precisa. de 
alguns auxilias ; mas o illustre coaterraneo o 
~- coronel Bell.armino de Mendonça. ~tca.ba de 
mformal-o que vae apresentar emendas, con
cedendo-lhe identicos favores. 

lavoura. 1 Pa.ra a industria não baverli. igual• 
mente falta. de l.lr&QOs ~ 

O Sa. BEr.LARMINo DE ME.\'DONÇA-Si não 
fuermos estas concessões, as fabricas não se 
estabelecerão. 

O SR. FRóEs DA. CRuz acredita que a cama.ra, 
que concedeu á. Companhia. Piscatoria. de Per
nambuco favores relativos á isenção de im· 
postos, que concedeu iguaes favores á. com
panhia. Paulista de Pernambuco, ilLvores estes 
tgua.es aos que pede a Ma.nufactureira. Flu
minense, acredita que a Cama.ra, com seu 
espírito de justiç~. não deixará coherente· 
~ente de vo~ pela. medida que ora. dis ·ute, 
na.o regateara seu voto a_ uma. empreza. futu· 
~ e que vem trazer desenvolvimtnto ao 
estado do Rio de Janeiro. (Muito bem.) 

O SR. BADARÓ-Sóoestado de Minas Gemes 
ainda não pediu desses favores. 

O Sr. Martinho Rodrigues diz 
que apeza.r da ma vontade que o seu illustre 
collega. pela. Bahia. acaba. de ma.nif~tar contra 
o projecto em discussão, é obrigado a mandar 
á meza. dous artigos a.dditivos ao mesmo 
pr(\jecto, pedindo que se conceda. fa.vores 
iguae5 aos que elle cousigna, á Companbia de 
Fiação e Tecidos União Commercial que se or- · 
ganisou na. cidade da Fortaleza e a outra. na. 
cidade de Sobral, ambas no estado do Caa.rá.. 

Quando a cama.ra. rem sido tão generosa, 
concedendo f;;.vores identicos para os estados do 
sul ,não póde acreditar que ella negue o _pe
dido que ora. solicita em nome -das compa.nhias 
designadas nestas emendas ; que ella. deixe de 
conceder a. isenção de direitos de que essas 
companhias precisam para que as· suas fa
bril'.as possam funcciona.r regUlarmente. 

O Ceará. é, como o Rio Grande .do Norte e 
a Parabyba, sujeito.a phenomenos climate
ricos que o a.trazam consideravelmente. 

As sscca.s, em certos e determinados perío
dos assolam, aquelle estado de modo a tornar 
precaria. a industria pastoril e a. lavoura. 

Nestas condicções, a Ca.mara reconhecerá 
facilmente a. necessidade que tem aquelle 
estado de ser auxiliado nas suas industrias 
fabris, unico meio de que poderá dispór para. 
evitar no exodo terrivel a. que estão sujeitos 
os :pobres habitantes d'aquella. terra. · . 

O SR. BADA.Ró - Nós os recebemos muilo 
bem cá no Sul. · A Ca.mara deve attender a que estas em· 

prezas se organisaram, fizeram chamada de 
capitaes, quando o cambio se achava a.IS e20 O SR. MARTINliO RODRIGUES sabe que os 
e que hoje todo o material já. encommend.ado pobres cearenses atirados pelas seccas pa.raas 
custa o dobro do preço, que, nessas cóndições, regiões do sul ou para. as regiões do norte, 
o favor solicitado nada e. são bem recebidos i mas esta sympatbía dos 

_ ~odos os dias a Camara discute e >ota. au- sulistas ou dos nortistas pelos seus pat;ricios 
:nli?S e ma.~ auxílios · ã. lavoura., descura.ndo não ê isenta. de um certo interesse. Os cOO,: 
mten-a.mente ,das indnstrtas.· Pois a.s indus· renses estão melhor. colloda.dos no seu tomo 
trias n~ sotrreram as m~mas vicissitudes' da: natal; . mais satisfeitos- nos lo,"areS onde 
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nasceram e onde têm o melhor penhor dos 
seus a.tfectos-a. família • 

O SR. BADA.RÔ - Pa:ra.os brasileiros isto ê 
indi:fferente ; eu estaria bem em Minas como 
no Ceará. 

0 SR. MARTINHO RODRIGUES prefere mora.r 
pobremente no Cearà, embora victima da 
secca, do que Viver nos prosperas estados do 
sul. Nasceu alli, e est:;. inteiramente 
identidcado com os costumes e uzo da sua 
terra; e assim como o orador os seus in ditosos 
patrícios querem 'Viver na sua ten-a. natal. 

Mas, dizia. que um dos meios mais efficazes 
para evitar os effeitos da secca. é fazer com 
gue o CeaJ'Ii. augmente a sua industria fa
bril e que em toda a. sua região se dissemi· 
nem :fll.brica.s de tecidos e outras habilitando 
a.qnelle :povo a ganha.r a sua vida ma.ís com
mod.a.mente, concorrendo ao mesmo tempo 
para o augmento da fortuna publica. 

A Fabrica de Fiação e Tecidos da cidade da. 
Fortaleza. foi creada. por uma compa.nhia., 
que já. tem ediftciQ para funccionar em 
vias de conclusão ; mas comprehende a 
camara. que essa. companhia, que aliá.s . não 
póde ser muito rica, porque esta em uma. ter
ra. pobre, luta com ditllculdades para mandar 
vir da. Europa material e machinismos neces
sarios para. . o seu funccionamento ; o cambio 
está pela hora da morte, custando, portanto, 
hoje os machinismos e ma.teriaes o triplo do 
que custavam outr'ora.. 
. Assim, acredita que a Camara não po-,. 

derã.. negar ao seu estadp os favores que 
solicita, porque esses favores não interes
sam somente a companhia que as pôde, 
mas ta.mbem a toda a população, ao menos da 
zona. em que a fabrica funccionar; porque nella 
serão empregados e. aproveitados centenas de 
braços vª-lidos, que a falta de trabalho, vivem 
muiÍIIS Yezes esmolando pelas ruas, 'dando uma 
triste cópia da nossa civilisação. 
~pera, pois, que a Cama.ra, coherente com 

o que tem votado muitas -vezes, não negara os 
favores qu~ as companhias a que se retere, 
soqcitam. . 

Vem ~ m~. sã\) lidas, apoiadas e postas 
conjuncta.ID,ente em discussão as seguintes 
emenaa.s. . 

.Aat. A~d,itivo ao projecton. 70 A. 
Art, I~es favores são conçedidos á com

panhia. organisa.da. por Balthazar da COsta Ma
chado para uma fabrica de fiação e tecidos 
na cidade de Sobral, estado do Ceará. 

Sala das ses3ões, 24 de agosta. de 1892.
Ma~o Rodrigues. -Rodr~lles &rnandes . ....;.. 
Go'l1çr.ilo de Lagos.~Pires Ferreira.-Nogueira 
Paranagvã. 

.Additivo. 
Artigo. rg~ favores são concedidos á 

Compa.nhia, Fiação de Teêidos União COmmer· 
cial na cidade da Fortaleza., esta!lo do Ceara. 

Sa.Ja. das sess5es. 1 de setembro de 1892.
Murtinho Rodrigues. -Bastos do Nasci.me;tto. 
-Virgílio Pessoa.-0. Cartacho.-E. Pessoa. 
-·Cctetano de Albuquerque.-J. Re:umba.-
I. do Bra::il.-Fonseca e Silva.-A. Garcia, 
-J. de Alb~er'll'e.-A. ·caoolcantí. 

O Sr. Severino Vieira pede 
desculpa. ao nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro, por tel-o feito, a contra gosto seu e 
tambem do orador, vir a. tribuna da.r explica· 
ções sobre o projeclo em discussão. 

Não teve absolutamente a intenção de obri
gar o seu illustre coUega a vir á tribuna. 
Nem prevalece o principio invocado por S.Ex. 
de que ninguem póde ser obrigado a ser au· 
to r ou não de um projecto. O nobre deputado 
não foi obrigado a ser autor, veiu a tribuna. 
porque viu que o orador lutava. com ditncul
dades, que não tinham esclarecimentos parn. 
votar o projecto, e nessas circumstancias S. 
Ex. que era propugnador da i'dea, tinha o ue 
ver, e o interesse muito legitimo de conquistar 
o voto do orador fazendo a. luz penetra.r no 
seu espírito. 

Infelizmente~ as considerações produzidas 
pelo nobre deputM..o não attingiram o nm 
por -ventura desejado e esperado. 

O nobre deputado, combatendo as considc
r<tÇões que a principio fez o orador sobre o 
projecto, que merece de sua parte tão de~i
dido apoio, procurou convencei-o da que ê 
muito regular o modo de legislar adaptado 
neste e nos outros projectos a que já S3 referia 

Mas, quanto ao assumpto de que se trata., 
si a lei deve firmar por via de regra um prin
cipio geral, não e menos certo que a excepç-Jo 
a este princípio envol••e uma generalidade, 
embora. em esphera mais limitada. 

E' assim. que .nós temos como o principio 
geral no direito civil que todo o cidadão maior 
de 21 annos gosa do exercício de seus direitos 
civ:is, ma.s ha uma. excc:pção: não gosam 
desses direitos a mulher casada e o interdieto, 
e a Ca.mara. vê que nesta excepção não deixa 
de ser compreheniida uma ·certa. generali· 
dade. · 

Qual e o pensamento elevado, inspirado· no 
bem publico, que motivou este projecto? 

0 S~. MlitTINHO RoDRl:GUEs-Protegar a. 
industria. · 

0 SR.. SEVERINO VIEIRA-Proteger a indUS· 
tria nacional~ sal va.J.. a por. ventura na luta 
que com ella estabeleça. a concurrencia estran
geira~ 

Si eSte e o pensamento dos illustres defen
sores do pre~jecto, nã.o se p:lde estabelecer um 
fa.vor odioso, da.ndo vantagensaempl'el8$ que 
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se vão fundar, favores que não foram dispen
sados a em prezas já existentes e que se app\i
cam a producção dos· artigos que se propoem 
produzir aquellas a que vão aproveitar estes 
ravores. 

versas isenções de direitos, a diversas compa
nhias. 

o systema de se legislar assim á retalho, 
traz inconvenientes já notados pel!J orador; e 
sabe a Camara o que produz? Ao passo que 
como invocou h~ie o nobre deputado, a Ca
mara já tem votado no correr mesmo desta 
sessão muitos projectos da natureza da.quelle 
que se ~isente: r~jeitou ainda h:J: poucos di!J:S 
a isençao de d1rertos para mater1aes e mo.cln
nismos necessarios ao estabelecimento da illu· 
min3.Ção electrica, na. cidade de Piracicaba, 
em s. Paulo, quando alias é certo que est"' 
empreza. destiMndo-se a propoacionar uma 
commodidade publica aos habitantes daquella 
cid<1de teve uma coadjuvação Yaliosissima por 
parte de um particular. · 

Si as fabricas de tecidos as quaes vão apro
'l'eitar os fa.vore.~ do projecto se destinam a 
ma.nufacturar productos quajá sejam fabri
cados no pa iz, o fa. vor não tem razão de ser. 

Não tem razão de ser porque virão collocor 
as em prezas qne . gozam de taes favores em 
melhores condições do que aquellas que não 
~ão por ellas favorecidas. 

O SR. JoÃo DE SrQUEIR.>.-Não apoiado, as 
que estão funccionando importaram os seus 
machinismos com o cambio de 27; as actuaes 
só poderão adquiril-acom o cambio de 10. 

O SR. SEVERI."'O VIEIRA. diz; que se na oc· 
castão as condições são J}recaria.s para as em
prezas tambem o são para o tllesouro publi
co. Si o que se invoca em favor da fabrica de 
Nitheroy e, como e.llega. o nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, que esta fabrica vae pro
duzir artigos que ainda não são fabricados 
no paiz, então que tae3 favores aproveitem a. 
todas as emprezas desta ordem_ 

E e por isso que vae limitar as suas consi
derações, mandando um substitutivo ao art. I• 
. no sentido de to mal-o em medida geral que 
possa apresentar a.s empreza.s que se acham 
nas condições definidas, sem favorecer aquel
hs que se apresentarem ·mais :protegidas-

O Sr-. Joi&o de .Avellar-Não é 
meu intuito, Sr. presidente, ao tomar a pa.la
vra nesta. d.iscmssão, oppor-me à. materia do 
projeeto. 

O que venho fazer ti apresentar uma emen
da addttiva ao projecto, emenda, que, espel'o 
receba a attenc;ão desta. iltustre casa, e em 
virtude da qual são concedidos os mesmos fa
vores do projecto à. CompanMa Vinicultôra. 
Sete lrlgoana, para os utensilios. vasilhame e 
macb.inismos necessarios á sua fabrica de vi
nhos. 

Sr. presidente, a. Compm-.hia Vinicultôra 
Sete -L •!Joana é umn modesta associação, que 
tem o ptl((Ueno capital de 40:000$. Tem :por 
sede a cidade de Sete Lagôas, no meu estado, 
e é a. primeira, que nesse estado se fundou, 
tendo por fim a cultura das melhores varie
dades de videiras americanas e o fabrico de 
vinho. 

Fabricando vinho puro, virá essa compa· 
nhia. prestar grande~ serviços á sande publi
co, porque concorrerâ. -para. libertar-nos das 
falsificações, que, mais do que a qualquer ou
tro, perseguem esse genero, compromettend.o 
a nossa saude, que tem de lnctar com esse 
novo inimigo, qne eu denominarei-fritz ma
ckis~o- (.Riso.) 

Não preciso cansar a attenção da Camara, 
vindo mostrar de quanto· futuro e a vinicul
tura entre nós, e de quanto alliilio e anima
ção são dignas as emprezas do genero daqnella 
para a qua.l reclamo um tã() pequeno favor, 
que em nada-sobrecarrega os cofres publicas. 

Certo de que a C amara não recusara esse 
auxilio, termino, mandando ã. mesa a. minha 
emenda- (MHito b~m.) 

Yew a mesa, e lida, apaia:da e posta colljm~
tamente em discussão· a seguinte: 

Emencla additiva ao projecfo 11. 170 A 

Fica tambem isenta dos direitoo de im:por'
â Companhia Vinicut,ura Seti Lagoana, para o 
vasilhame e machinismo destinados a sua 
fubricação. 

Sàla das sessões, -1 de setembro de 1892.
- J_ A-oella.r.- Manoel Fuf.gcio.~ Ch:aqas 
Lobato.- Ferreira }lafJello, 

Adapto-o, sem restricção a.lguma, pc.rque 
acho de incontesta.vel utilidade, para a indus
tr!a nacional, a concessão desses fiilQ.Uenos fa.-

. vores, que consistem na isenção dos direitos 
de imp~rtação, pa.ra. os machinismos ind.ispen
sa.vei.s ã.s ·suas fabricas. A Camar.a. tem mos-
trado pensa.r do mesmo· modo; vota.ndo jã. di-

O Sr, 1<-,osseca. Herm.es diz que 
poderia começar as observações que va;e: fazer 
a respeito do substitutivo apresentado pelo 
seu honrado colle.,<>a pela Bã.hia, com uma 
phrase celebre de um celebre poeta latino. 
D~ dons modos a Gamara dos Srs. D-putados . 
t:em intervindo no intuito de fazer caihl;r . 
qualquer projecto·, ou manif{'Sta.ndo-se c}!l<ra, 
fl'anca e abertamente contra. elle. ou então-, 
encarando-o de um modo &ppa.rentemente 

Camara V, V: 3' 
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iouvavel, de um modo appa.rentemente pra
tico com o oJferecimento de uma. enormida.de 
de emendas e additivos, pedindo as isenções 
que se concedem no projedo, em questões 
para outras empresas em di versos estados. 

O substitutivo apresentado pelo bonrado 
collega., deputado pela Bahia, longe de vir 
auxiliar a deputação fluminense nos ~eus 
intuitos de dotar a. capital do e3tado do Rio 
de Janeiro ~.om um estabelecimento impor
tante p2la. isenção que o projecto con.:.ignn., 
longe de vir í'J.vorecel-o, vem amortecer a 
sua esperança, porquanto, o tl.nnl das suM 
disposições determina a. inaniclade absoluta. e 
complêta doprojectoagora em !lebn.t3. 

Qua.ndo o:rova o nobre colleg3. de represen
tação, cujo nome, o orador pede liC<>nça pa.rn. 
declinar, o Sr. Frúes da Cruz, um bonra.do 
deputae.o pela Ballia asseverou que a inúus
tria que ia explorar a empreza, a respeito da 
qual foi elaborado o projecto, já é explorada 
no es~.do da Bahia, onde já ha um:~. fabrica; •• 

esta. mesma fabrica, a sombra. desses favor~s 
vi~a ~bastecer_ o nosso _mercado de productOS 
C";Ja Importação teem s:do onerosa aos consu
midor~, co~prehende-s~ facilmente que es
tabelecidas d1vel'sas fabr1cas de morins como 
esta, isso inftuira na importação desse rrene1•o 
paz:_a o estrangeiro. Ora, diminui<la ai'mpor
taç~, natura.lmente o mercado do product.o 
naciOnal ~nde a ~araJ~ar _o 11reço, e portnnto 
o abo.ste~lmPnto e mat;; ra.cll e o consumidor 
a.u~m~·nta!';'1 o seu consumo. Logo, o prl:tlucto 
ass1m a.ugmentado, augmentará extraordina
mente a renda.. que parecia tlca.r ~nfraq 11eci ~ 
do. em co_ns;·qnencia. da isenção de dil'eitos. 
E :: C:'pecuü com relação a esta fa.lJrica.. ron
Vl'ln que a C<1ma.m attenda a. que, pela :;ua 
:r;osi' ii.o t.opogmphiea, pela facilid;Jde de com
munícaC(Jes com a. capital da Uniã. , e por 
tudo quanto t2nde ao enc.Ltninhamento pro
gressivo da. applicaç<lo da intelligenciil. e das 
fl)rc;:.as vivas desta. naciona.lidade, a. capít<\1 do 
estado do Rio de Janeiro acha-se prepat-&da 
pa.ra ser mais ainda um grande centro inclus

O Sa. SEVERI:.>:o VIEIRA. - Na.o, sen,hor ; trial do que a capital de um estado. Tanto 
está-se construindo o edificio para a fabrica ; assim que quando governava o t:stado do Ri~ 
ainda. não está em explora\ão. de Janeiro o ~r. Dr. Portella, o seu intuito 

o SR. FONSECA HERMES .•• ora, desde que principal era este, transformar a cidaue de 
esta agora é Q.Ue solicita a isenção de direioos Nitheroy em um centro industrial. 
de importação para machnísmos e materiaes, Acredito que, com esto. ligeira :ponder(t,(;ão 

. sem os quaes é impossível a}lroducção, na.tu- que acabo de fazer, a Camaro appaovando o 
ralmente a fabrica da Bahia por essa. occa.sião projecto e mesmo a emeoda, que tem sido 
já estara com as suas obras terminadas e em a.prtsentado~>, e repudiando em absoluto o ad-

. 'ccmdições de concorrer rio mercado.·. llltivo apresentado pelo nobre senador pela 
COnquanto a. cama.ra. esteja. todos os dias, Bahia, a. Camara · tem prestado um serviço 

assombrada com a diminuição da rooeita. pu- importa.nte não só ao esta..'lo do Rio de Ja
blica. e com o augmento sempre progressi~·o n~iro, ma.s a. todo o paiz, pois a isenção ele 
das "despezas; comquanto IJa.reça. que esses direitos pedida, comqua.nto pareça. diminuir a. 
pequenos projectosde isenção de direitos veem . momento as rendas da União, não é mais do 
influir para que esta receita nlio augmente, que uma. sementeira., que mt~,is tarde produ· 
a.o contrario decresça pela sabida. de rendi- zirá. uma arvore com sazonados fructos. 
mentos que podiam e deviam ser :recebidos (O Sr. Joií.o L'l[Je$ r.ccupa de no·e;o a e<tdcirtt 
pelas a.lfande.,rra.s; o orador entende, que não da prcsidencia. ) 
vae nisso uma. medida de um economista, mas 
·sím uma medida de um economico. O eoono-
mico procmra.guardaro dinheiro sem comtudo O SI". Homero Baptista- Sr. 
saber a.pplicar ~sse dinheiro, ao pa....<:S? qu~ o presidente, ambiciono ardentement-e o desen
economista, mmtas vezes despende o dmhe1ro volvimeeto industrial de nosso pa.iz,· e faço 
com o :fim desse di.spend-io dar maior lucro e justiça aos illustres Srs. deputados conside· 
maiores proventos em um futuro prox.imo ou ra.ndo que, como eu, elles desejam ta.mb€m 
remoto. · secundar a. iniciativa individual que, nesse 

0 SR. SE"'lERINO VIEIR.A. da um aparte. sentido, tem despertado desde o iniclo d;"L 
Republica. . 

O SR.. FoNSECA. Hlm.'I!ES-Estes priljectos Acha. porém que não está. em discussão o 
tendentes a isentar as fabricas de direito (\e meio de desenvolver a industria nacional; 
importação, de modo algum vem estabelecer está em discussão um favor privilegiativo 
um: procedimento inuW ; a üamara tem-se qu;: se quer conceder a uma. fabrica. de te:-

. esforÇado por crea.r economias e 0 augmento cidos de Nictheroy. 
das rendas. - T 'd"do E' sabido que quanto ma.ior ê a. .producçao O Sa. OLIVEIRA. PINTo- em-se conce 1 • 
em Um. :pa.iz tanto maior é a sua renda. . a. todos os esta4os; mM _como agora trata·?l 

· Si hoJe se dispensa. um ~belecimentom: do estado do R1o de -~aneU'O, quer se copSJ~ 
dustrial dos direitoo de importação, a.ma.nba. _dera.l-o como :um lJ&.rla. 
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o SR. HoMERO BAPTISTA- Nã.o é porque se 
tro.fu. do estado do Rio de Janeiro. 

Como membro da commi.ssão de fazend3, 
rodos os pareceres que sobra pedidos de isen
çã.o de imposto tenho elaborado subordinam· 
se a um criterio gel~<LJ, ao qual to.mbem quero 
subordinar o meu voto, não só em relação a 
este projecto, como em relação aos demais. 
Parece-me qua os nobres deputados estão e>· 
quecidos do que dispõe a tarifa. das alfa.nde
I:M conleccionad•• pe o ministro da fazet1da 
do ~overno provisorlo. 

S1 se tra.ta de isençio de imposto pa.ra a. 
introducção de maehinísmos e ferramentas 
pa.rece que isso já. está incluído nas t.1.rilas 
das altandegas .. e por isso, o ppo,jecto e inutil. 

Na realidade, recorrendo a 1'arifas d·rs Ai
(<mdegas, verifica-se que pelo n. 1007 silo 
livres de itnpostos os «ca.rdas de mão de qual
quer qualidade e para. ma.chinas, em peças ou 
tira..<:». que pelo n. 1024 são igualmente livres 
as «ma.chinas para o serviço de quaesquer fa.
brieas ou ofllcinas, movidas a. vapor, agua, 
gaz, ar ou vento, ou a electricidade, ou por 
!orçar animadas e qu'ae..~uer outros motor•·s 
fixos, Iocomoveis ou portateis.» Toda. a tarif<t 
obedece a. um criterio accentuadamente pro· 
teccionista das nossas industrias Isto não 
<tuer dizer que seja ella completa, que atten
da de um modo geral a. todos os diversos in
teresses da mdustria, que a. tudo e todos sa.· 
tisfaça.. Ant&, acertada. e necessaria me parece 
a sua. revisão, 

paiz de vinte mil burica.s de cimento.' Cal
cule por aqui a Ca.mara a que ponto chega a. 
:Qrlltenção gananciosa dos que querem usu· 
fruir toda a sorte de isenções. 

Além disso, o illustre ministro da fazenda, 
que ha pouco pediu dem:ssão, fez justas pon 
derações a r espeito das isenções concedidas 
pelo Con!!resso,que em um a.nno apena'l já su
biD. a mais de 5:000:000$ ; é, como se vê 
a~ora, tende a assumir a qua.ntiu. extraordi
nariõl.. 

Como todos sabem, a T.inião ·tem Uilla renda 
delimitada pela Constituição Federa.!. e se õ1 
CD.mara. eomeçar a desfalec::t• as rendas. da 
União em quantia tiio <l.l tas, camo a que iá. 
r.i accusada pelo illustre ex-ministro da fu
zenda, comprellendem o;; nobres deputados 
que, no fim de alguns anno3, será tal o des· 
falaue produzido na renda. da União, que o 
Congresso ha. de ser fcrçado a crear uma serie 
de impostos novos para supprir a falta creada 
por elle mesmo. 

Por este motivo, vota não só contra o pro· 
jecto que se dis ·ute, como tambem contra. a 
emenda. offerecida. pelo illustre deputado pela. 
Bahia., porque ella não faz mais do que con
signar o projecto já esta.belicido nas tarifas 
das all~ndegas. 

O orador é partida.rio de uma medida. geral 
em benificio da industria. brazileim sem ca
racter privilegiativo. 

Pensa. que se deve ü1cumbir desse serviço 

Assim comprehendendo, jã. a propuz, no 
vensa.mento de que sejam proporcionadas às 
ind.ustrias e offi.cinas brasileiras uma tal situa.
çã.o, que llDSsam enfrentar sufficientemente os 
prod.uctos das industrias e otncinas estran
geiras. 

umacommissão especial; e nesse sentido, já 
foi enviado á mesa um requerimento que in
felizmente ate hoje não foi juigad.o objecto de 
deliberação. 

Explicando o seu voto com relação ao pro
j ecto, aproveita e ensejo pam fazer esta. justa 
reclarr.ação. 

Mas, sem alludír nem invectivar aos inte
ressados, cujas boas intenções respeito. vem a 
proposito assignalar que a sombra. das isen· 
ções para. intri:xlueção de ma.chinismos, ferra
mentas e outros objectos proprios para as 
industrias e offir.inas em geral, os conc,•ssio
na.rios do fa.vor fiscal introduzem toda a. sorte 
de artigos e, por Tezes, em quantidade tão 
grande, tão despropositada. que logo induzem 
a crer no illicito do seu procedimento. 
. o SR. SEVli:RINo VIEmA.-Ate casas e arma
ções de ferro. 

O SR. HoMERO BA.PTISTA.-A ca.ma.ra deve 
ficar de sobreaviso. Ta.l tem sido o descome
dlmento dos concessionarios · d::~s isenções de 
irupostos, que nos induz a. temer que cada 
preterição traga no seu bôjõ a disposição de 
illudir o fisco e de prejudicar o Tbesouro Fe
deral. 
. Ainda. ha pciuco vi um illustre membro da 
COmtni.s~ de fazenda, recusar seu parecer a 

• urna. pretenção rélatin á introducçã.o no 

O Sr. Preside nte -Devo dar uma 
ex.pli~o ao nobre deputado pelo Rio Gmnde 
do Sul sobre o seu requerimento. 

Realmente, ainda. oito foi votado pela Ca
mara o requerimento que S. Ex. apresentou 
relativo a organisação do 'traba.llio sobre isen
ção de impostos, porque ha na casa,pendentes· 
da. deci->ão da ca.mara. nada menos de 30 re· 
querímentos. · . 

Estes re9.uerimentos precisam :figurar na OI'· 
dem do dia; e a ordem do dia, agom que se. 
estão a concluir os nosgos t rabalhos, compre· 
hende tamanho numero da projectos, cuja so
lução ~tão urgente,que nij,o é po~sivel deixar 
estes para tratar de preferencia. da.quelles. 

Mas, em qualquer destes dias, a. mesa Pl'9-
videnciarà· sobre estes requerimentos, pondo-
os na. ordem do dia.. . . 

Não havendo mais quem peça a pa.lavra, 
fica a. discussão encerrada e addiada. a votação· 

3• discussão do projecto n. 70 B, deste anno, 
iSentando de direitos de· importação e ~pe-
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dient e todo o material e machimsmos destina
dos a Fabrica de Tecidos Parahybana, estabe
lecida. .na capital do estado da Parahyba.. 

sas fabricas de aqui. Agor a.. mesmo o orad~r 
recebeu de Pernambuco, a reclamação de um 
illust[·e agricultor dizendo que a lsen~.ão de 
direi tos feita pelo Ministerio da fazenda em 6 

O Sr. SeveriD;o Vieira :pediu a de out~bro do anno proximo passndo não fui 
palavra para lembrar a mesa que na oceasiã.o cumpr1da pela Alrandega pelo simples facto 
em que submetter á votação a sua emenda de, por ignorancia, te!' deixado de rerl...<trar 
ao projecto n, 70 A de que os projectos 70 B e o pagamento do imposio de 20$000 na ~esma 
70 C são uma. especie de irmãos gemeos, teve Alfandega pela licença obtida: 
em vista que, approvada essa emenda, es- Esta. isenção de direitos não traz absoluta. 

· tes projcctos ficariam prejudicados, porque ella mente o nus nem desfalq uc para a. renda JlU· 
comprellende todos os outros; isto, no caso da blica, porque desde que não se conceda este 
emenda ser approvada. favor da ~senc;ão de ~ir~i\os 11ara a importação 

Eram estas observações que tinha a fazer de matenaes e m~chm1smo~ necessa.rios para 
sobre o projeeto n, 70 C. as fabr1cas funccwnarem, elles deixarão de 

Nii.o havendo mais quem ~ça. a pala.vra, ser importados, e neste caso quem pel"de ~ 0 
fica encerrada. a discussão e ad1ada. a votação. proprio Thesouro porque so:trocarci. o dcsen-

3• discussão doprojecto n . iO C, deste anuo, volvimento da. a.o<rricultura. e industria,e a con· 
isentando de direitos de importação os mate- sequeucia. será a diminuiçã~ das rendas publi· 
riaes e machinismos destinados âs fabricas das cas. 
companhias Fiação e Tecidos 'de Perna.m- Remetto, 1>0is, á. mesa uma. emenda. ao pro-
buco. jecto n . 70 C. 

Vem á mesa é lida, apoiado e }lOsta cunjun· 
ctamenteem discussão a seguinte O Sr. João de Siqueira Viu 

com a maior sorpreza. a impugnação dos no
bres deputados ao projecto de isenção de di
reitos para a importação de ma.chinismos. 

O nobre deputado pela Ba.hia veio com um 
projecto substitutivo em taes termos que em 
nada. absolutamente auxilia. a industria, nas
cente no nosso p:loiz. 

'Elle quasi que disse no fim do seu substitu
tivo: terao isenção de di7'eitos os 11wchini.~mos 
elas fabricas de t~cidos do mundo i11tei1'o(Risos). 

S. Ex. é muito patriota, ama a sua terra 
e tanto assim que declarou que a Bahia não 
necessit.a:va. do a uxi.lio do governo da União 
para as suas fabricas. 

0 SR. SEVERU~O VIEIRA....:..Eunão disse isto. 
O Sa. Joio DE SIQUE!BA-Mas. os pernam

bucanos que são pobres. que não podem ser 

EIIIENDA AO PROJECTO N, 70 C 

Accrescente-se: bem como todo o material e 
ferr.ogens, inclusive o rod .. nte, destina.~o a. 
usine. Sant\1 Cruz, da comarca. de Gamelleira, 
estado de Pernambuco, de concessão do coro
nel Ernesto Gonçalves Pereira Lima. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 189"2.
Joao de Siqueir" -Jose Marian o, 

Ning11ern mais pedindo a palavra :fic:t en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Passa-se á. hora destinada ao ex{Jediente. 
O SR. . I • SEcRETARIO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
· tão orgnlhosos como S. Ex., necessitam de:."f.e 

· a.u:rilio para. o desenvolvimento da. sua a..,o-ri- alHeios: 
cultura. 

O illustre deputado -pelo Rio Grande do Sul Do Sr. I• secretario do Senado, de 30 do 
disse que os projectos ~ desnecessarios por mez pro:x:imo findo, communicando que 
jâ.haver uma isenção de direitos, consignada a;q_uella. cama.ra. em sessão de 29, da.quelle 
.nas tarifas da. Alfa.ndega. no "tem110 da monar· mez, approvou (Xlr dous terços de votos, a 
chia e na. adm.inistraçãodo Sr. Saraiva. emenda. additiva a proposição. desta Camara 

0 sá. HOMERO BAPTISl'A-A isen""" de di" estabelecend0 os casos de competencia exclu-
y- siva dos poderes federaes ou estadoa.es, para 

reitos foi reproduzid~ no orçamento do gover- resolverem sobre vias de communicação flu
no 'Provisorio. viaesou terrestres.-A' imprimirpa.ra entrar 

{)SR.. Jo1o DF StQt.JEmA-Diz o nobre depu- na ordem dos trabalhos. 
tado que estas isenções de direitos sobre ma· Do mesmo senhor, de 31 do mez pro>.im_o 
chinismos foram consignadas nas tabellas con· findo, communicandó que com oflicio d<~ nu· 
feccionnda.s polo Ministerio da Fazenda do go- nisterio da justiça. de 25 daquelle mez, foi de· 
verno provisorio. El.las porem não estão ab· volvido aquella camara. o auto!rapho san~· 
solutamente em vigor, e ~to assim é. qu~, a cionado da resoluç;1o do Con,"l'esso, dando d1· 
~lfande,."tl. do Rio de Jan~ro tem cobrado 1m· reito aos secretarias da CJrte de Appel!açáo e 
"Pblltos de machinismos importados '(lal'ao diver· do Tribunal CiYil e Criminal d~ Capital Fe. 
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deral a perceberem custas, quando trabalha-· 
rem como escrivães.-Inteirada. 

Do mesmo senhor·, de 30 do mez proximo 
findo, comnmnic(l.ndo que com olficio do Mi
nisterio dos Negocias rla F<~zenda, de 26 da
quelle mez, foi .devolvido áquella camara o 
autograpllo ~anccionÇJ.clo elo decreto do Cof!
gresso autorisanda o governo a mandar pagar 
a Justiniano Jos.e de Barros, pagador do The" 
souro . Nac anal reintegrado por decreto de 
25 de março ele 1891, os vencimentos de seu 
emprego,a contar de 22 de janeiro ele 1890 até 
25 de março de 18~H. em que esteve privado 
de exercel-o,por motivos independentes de sua 
vontacla.-Inteirada. 

Do Sr. Serzedello Corrêa, de 3l do mez 
proxímo findo, communicando_ que 1 or d!'): 
ereto de 30 daquelle mez, foi· nomeado minis
tro inter·ino de Estado elos negociosda fazenda, 
ass.um ·ndo naquella data, o referido cargo.
Inteirada. · 
: Do Minister:o dos Negocias da. Guerra, ele 

31 do mez proximo findo, re>tituinelo um dos 
autographos sanccionado que acompanhara)1l 
o officio n. 192 desta camara, de 26 do mez 
proximo find •, que fixa as forças de terra 
para o exercicio de 1893.-Inteirada; offi
ciando-se íJ.O Senado. 

Requerimentos: 
De Pedro Caminaela, concessionario da Es:, 

trada de Fer:ro Metropolitana, protestando 
contra a concessão exarada no projecto n. 110 
desta Cama r· a etc. -A' commbsão de obras 
publicas. 

De Jo5e Chrotorena e outro propondo-se 
medea.nt3 certas condições e favores a estab~
lecer um havras nacionaes p~ra o desenvol
vimento da raça ca,vallar.-A' comnüssão rie 
f~zenda. · · 

Do Dr. Francisco Augusto de Almeida, pe
dindo privilegio para uma estrada de ferro, 
que partindo da cidade ue S. ~atheus IW es
tado do Espirtto Santo, va terminar na ci
dade de Diain•mtina, estado de Minas Geraes. 
-A' commissão de obras publicas. 

O Sr. Chagas Loba-to-Pedia a 
palavra para off!')rec;er um projecto á concide
ração da casa. Não vem justificai-o agora, e 
fa~-o-ha em tempo, se elle mereceri'o apoio da 
casa para ser discutido. 

Um grande mal traz em desasocego a popu
lação da Capital Federal, e este mal cada vez 
inais se propaga. Refere-se á industria da ga
tunagem, e a camara sabe que não ha dia em 
que os jornaes não registrem assaltos, escala- . 
das, arrombamentos, narcotismo e roubos de 
grandes valoures. 

Ninguem mais dorme com a certesa de,acor
da.ndo no dia seguinte, não encontrar sua 
casa. violada, sem utencilios arrombados, de
saparecidos seus haveres, ninguem mais sahe 

de casa certo de que voltando encontrará 
seus bens intactos; 

Esta situàção não póde continuar, e e preciso 
que o poder publico tome medidas tendentes 
a pôr um paradeiro a isto. Neste sentido e que 
formulou e offereçe á . consideração da casa 
um projecto; elle contem disposições repres~ 
sivas; procura dar acção á autoridade que 
par~ conter esta onda assalta a propriedade; 
pondo em risco não só a :rn.esma propriedade, 
como a segurança dos proprtetarios. 

O projecto estipula penas moraes,dá compe
tencia a autoridade · policial · para prender 
preventivamente, estabelece jury para esse 
fim e, em summa,uma lei de excepção; e a lei 
de excepção porque a situação é excepcional 
e reclama remedio extraordinario. 

Entrou em duvlda se seria constitucional a 
autorisação concedida á autoridade policial 
para prender preventivamente, examinando 
porem a Constituição dissipou-se esta duvida 
e está presentemente convencido deque a auto
ridade policial pode ser investida O-essa facul
dade. 
· A constituição estabelece uma excepção 

para o caso. Desde que esta excepÇão está es
tabelecida em lei; a competencia da autori
dade policial pôde ser estabelecida, ·isto é o 
cidadão póde ser preventivamente preso pela 
autoridade policial. Não póde, pois, haver du
vida nem escrupulo a este respeito. 

E depois, não e possível, CO!ll a legislação 
actual que a autoridade policial possa repri
mir os delictos que assoberbão a cidade; e, 
preciso dar força a autoridad,e, é preciso que 
esta. disponha de meios promptos e energicos 
para repremir o mal. · 

A auturida.de yê-se de braços atados, não 
póqe desenvolver a sua actividade e acç·ão 
por que a lei a prohibe ; é preciso pois, que 
a lei vá em s.eu auxilio, e .é o que o orador 
faz com o projecto que tem a honra de apre
sentar, dando competencia a autoridade po
licial para prender preventivamente, sómente 
n.os crimes de que o mesmo projecto cogita. 

_Dispensa-se de lêr o projecto por que e um 
pouco longo e não deseja fatigar a attenção 
dos nobres collegas, alem de que se merecer 
o apoio da casa, como espera, em tempo o 
discutirá. 

Fica sobre a mesa ate ulterior deliberação 
o seguinte' · · · 

PRQJECTO 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. I :o O i ::li.vicluo convencido de crime 

de roubo comcli.:lu por meio de escalada, 
gazua, chaves falsas ou verdadeiras, arrom
bamento, entrada na casa alheia, de dia ou ele 
noute, ameaças e violencias ás pessoas, sem 
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distincção de donos ou de terceiros, narco
tismo, será punido com a pena de 6 a 12 
annos de trabalhos forçados nas minas da Re
publica. 

Art. 2. 0 Si das oífensas ás pessoas resulta
rem ferimentos graves ou grave incommodo 
de saude, a pena será de 8 a 16 annos. 

Art. 3. 0 Si antes, no tempo ou depois do 
crime, para sua perpetração; defesa do cl'imi
noso ou da causa roubada ou supressão de 
testemunhas, se commetteu morte, a pena 
será de lO a 20 annos. 

.Art. 4. 0 A tentativa de roubo, nos casm 
desta lei,será punida com as mesmas penas do 
crime consummado. 

Art. 5. 0 Os cumplices são considerados co
autores, para a elles serem impostas as mes
mas penas. 

Art. 6 o Nos casos previstos nos artigos an
tecedentes, além do flagrante delicto e ainda 
antes de pronuncia, a autoridade policial 
poderá ordenar a prisão do delinquente, que 
em breve tempo remetterá,com as provas que 
houver colhido, ao juiz formador da culpa. 

Art 7. 0 O juiz da culpa, logo que tenlm á 
sua disposição o indiciado, instaurará contra 
elle o processo verbal, que deverá concluir 
déntro de 15 dias, salvo necessid.ade de mais 
tempo para colher mais provas; o que deverá 
declarar _na sua sentença de pronuncia ou não 
pronunCla. 

Art. 8. o Da sentença que pronunciar não 
haverá recurso algum e o réo deverá ser 
logo submettido ao jury, de cuja decisão, si 
for condemnatoria, tambem não se dará ne
nhum recurso, salvo o de graça ou revisão, 
sem prejuízo da sua execução. 

Art. 9. o Si o jury não estiver funccionando 
ou não estiver já convocado, ao tempo da 
pronuncia, o juiz desta o convocará na mesma 
r;entença, communicando-o a quem de direito 
couber o sorteio, para que o proceda. 

Art. 10. Nos casos desta lei, o jury se com
porá de 24 jurados e poderá funcionar com 
18 presentes. 

§ l . o O jury de sentença se comporá de seis 
jurados e será presidido pelo juiz de direito 
preoidente do tribunal, que terá voto no 
caso de empate. 

§ 2. o Por parte do réo ou réos, bem como 
do ministerio publico, não poderão ser recusa
dos mais do que tres jurados. 

§ 3. 0 Da sentença que absolver haverá re
curs? necessario de appellação, interposto pelo 
presidente do tribunal por occasião de pro
mulgar a sentença. 

_§ 4. 0 O)ury de sentença deliberará em pu
bhca sessao e na mesma saht do tribunal. 

Art. 11. As mulheres menores ele 40 annos 
soífrerão a pena nas casas ele trabalho a ellas 
apropriadas e para as maiores de 4Q annos e 

os homens maióres de 60, a pena será a de 
prisão cellular pelo tempo da condemnação. 

Art. 12. Estes crimes só prescrevem no 
fim de 20 anuas, esteja o delinquente dentro 
ou fóra da Republica, em lagar sabido ou 
não .. 

Art. 13. Para cumprimento desta lei é o 
governo autorisado a explorar minas, a cu
jos trabalhos serão submettidos os senten
ciados. 

Paragrapho unico Emquanto se não ini
ciarem e inaugurarem os serviços das minas, 
os sentenciados serão submettidos a trabalhos 
forçados nas casas de correcção ·ou em presi
dias, para onde serão remettidos pelo governo, 
acompanhados da guia do juiz da execução. 

Art 14. O gwerno, nos seus regulamentos 
para execução desta lei, organisaráo serviço 
de exploração das minas, marcando ordenado 
aos respectivos funccionarios, ficando esta 
parte dependente de approvação do Poder 
Legisla ti v o. 

Art. 15. As disposições processuaes desta 
lei só vigorarão na Capita.l Federal. Aos es
tados fica, entretanto, permittido sujeitarem 
os seus sentenciados incursos nas penas desta 
lei a trabalhos nos estabelecimentos de explo
ração de minas da Republica, desde que o 
solicitarem. 

Art. 16. Fica aberto ao Poder Executivo um 
credito ele 500:000$ para iniciar o serviço 
de exploração das minas para os fins desta 
lei. 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, l de setembro de 1892.
Chr:~gas Lo bato. 

O Sr. Joã<» Vieira -Acredita 
cumprir um dever rigoroso, na qualidade de 
representante elo estado de Pernambuco, 
apresentando um requerimento afim de que 
se requisite elo Poder Executivo uma infor
mação. 

Não vem propriamente fazer politica,mesmo 
porque o assampto de que se vae occupar não 
se presta a isso. além de que não faz censura 
ao governo desde que não está officialmente 
informado a respeito do alludido assumpto. 

Prec.isa de informações mas dirá algumas 
palavrasjustificando o requerimento. 

Se as noticias que chegaram ao seu conhe" 
cimento forem verdadeiras servirão estas pa
lavras de protesto contra o acto a que se quer 
referir. 

Nas folhas de houtem leu que o governo ia 
montar um lazareto em Pernambuco para 
prevenir a invasão do cholera morbus. 
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Ni\.o. contesta ou p:)r outra, nii.o pl>de affit··j Fica sobre a mesa. para. ser opportWlamente 
mar de modo a~soluto, que todo o estado de apoiado o seguinte 
Pet·nambuco nao tenha algum p~nto do li
roral que se _preste a lazareto. 'repois de se 
estudar os di!!erentes pontos do territorio e 

Req:reJ'imen to 

se es<!olhei' algum adequado a este fim. Requeiro que se requesite do Poder Execuli-
_Par~ce lhe que o territorio de Pernambuco vo informaçã.o sohre os pontos designa.dos do 

n11o tem um ponto que sa preste o. este fim. I territorio da União onde sa viio montar laza-
A ilha de S_. Aleixo que tah·ez poclia servir j retos para pravenir a invasão do cholera

de lazareto na" te1u ca.•as, nem outra.'> con- morbus. 
clicti~ exigíveis ~mde ~lle .POSS9. ser mon- S. R.- Sala. das se~ões, I dn setembro de 
tado, .J!Or ~n:;egu.mte so ,Pode ser montado 1802.- JotiD líiei;-a. 
onde Ja. e:ustw a. ilha de Pma, que é deft·ontP. 
do l-.:urro de S. José. 

~[uitos dos St•a deputados c:mhecem o sitio 
c ::ahem que s~ passa qua;i a. p9 enxuto tl'a.lli 
p;u·;1 s . . Jose. Ha uma. pequena. díst:~.ncla. entt·e 
a. ci~a.·le e este p~nto. 
. Ora.. colloo1.r um Ia.z01reto nestas condi~~~~~ 
e o mesmo que filler do Recifil interposto tio 
c!Jo!era-morbus, não so paro o .littoral c ·•mo 
.P~r<r. todos os estados do Bra.zil. 

O Sr. Badn.ró- Pede a palavra. 
para dil'igir ú. V. Ex. um pedido. 

O rol:ttorio 1lo Ministerio da AgriculturJ~ 
l'•!lJOrt..\·~o t:on~tantemente a.os ll.lln<:xos. As 
ma terias a.lli traw.da.s o :;;í.o pc,· s1Mtma capila 
o os annoxos airula n:io fomm distr ibuídos • 
Pergunto o V. Ex. se não será. possi vel con
seguir ess:ltli;~tríbuiçriO. aliás continuaremos 
na. mal:; absoluta. ignor:~.nci~ dos di versos as
sumpto; import.ant2s daquelle tnini·.iterio. 

O Sa. PRESlDE:O.'TE -Vou ordt\nar ao secre
tario para se proceder de accot·do com o. decla· 
ração de V. Ex. · 

O Sr. ministro do interioi· não conhece o 
e~tado de Pernambuco e depois não e profls. 
slOna-1; mas deve ter sido inCormo.do pelos 
prodssiona.es de que a ilha de S1nto Aleixo. 
lembrada pelo nobre deputado da. c.'l.pital 
federal, é muito perto da costa. O S..-. EspiritoSanto- Pediu a. 

O laza.ret.o deve estar em logar que seja. tão palavra para. perguntar ã. mesa se pôde in· 
<l~~tante, que o~ indivíduos aUi collocados não l~rcn[lr o destino que teve um requerimento 
VIOlem o c~1rdão sanitario. ou que esse logar ha.dia.'l apresentado pelooradOI' e por diversos 
~soa. ser vigiado; ella não está. nestns condi- companheiros de bancada.. sobre a. completa. 
ç:es, por cons~guinte o orador só vê que se execução do projeclo de amnislia. votado pelo 
possa. fazer um la.zareto capaz ou na Ba.hia. ou Congresso. 
em Fernando de Noronha., que está. liga.<lo Acredito qu~ o ass11mp!-o é d_e ordem tão 
pelo cabo-submarino a.o Recite. elevada. que nao re _podera ~xplicar a. demora 
, Todos os navios passa.mó. vista de Fernnudo no ~nde.m~nto da.s mCorm~~· Elle tem re

Noronba. e por conseguinte parece que :~.Ui se !ação com mteresses de prunell'!L ~rdem, ta.es 
.del'e estabelecer um la.za.reto; porque e pos- como_aq_uelles que~ referem. a. ~herdade e 
Sl\'el obter alli accomodaçiíes para. 1sto , Com- _aos d1re~tos e ga.rantlas dos c1dadao>. 
quanto não seja competente na ma.t?ria., acha Pede a me.>a qu~ mterponlla os seus bons 
um . ~L'<I.nde erro estabelecer um la.zareto no recursm no. sentido de ter tambem aJ?da
Reclle para impatlir a in,·asão do chole!'a.- mento _o pro.1ecto q":'c a.presmtou ga.ra.ntmdo 
tnorbus. os direito~ dos magistrados. que foram collo-

0 ~ecif~ tem dous port.os : 0 porto interno, ca~o_s eru disp?nibilidade •. contra a Consti· 
que e umn. verdadeir-J. dóca natural d.cntr o da tUiçao, pelos u1versos go>er~adores dos es
crdad~ e o porto externo que fica encostado a.o ta~o:~ . Panso qun o Sr. presidente, que tão 
pmv mterno. Mesmo no externo, noLa.ma.rão soheito _se tem mostrado em atte!lder as re
clla.~ado, a distancia e pequena. da cidade. é clamaçoes da ~ma.ra , t~rmar~ tambem a. 
depors os · ventos que am predominam sii.o mesma. reclama<;ao na cons1deraçao que ella 
ll~ leste paraoaste, isto é, apa.nnam toda. a lhe merecer •. 
CHl~~~ . _ . 0 SR. PRESIDENTE - Quanto a l a parte, jã 
N,s~s eondiç8es, faz o seu requerimento, ha pouco respondi ao nobre deputado pelo 

cor.motodisse, com um protesto, se por ventura. Rio Grande do Sul, que fez identica recla· 
o. <~c ~ realisar é seogoverno não resolveu mação. 
ll.lnda soore o a.ss_umpto. fa.z desta. trib:ma um Ha. numerosos requerimentos na mesa. pen
a.ppello a.o Sr .. l!ltnistro do interior e M Sr. dentes de vot~ da Camara. InfeliziJ,lente 
~~recba.l Prest~ente da Republica..contra essa. teem-se tla.do um grande acumulo d~ ma.te
b ea. da. collpca.ça.o do Iaza.reto em Peroa.m- rias para a vota.Qiio na ordem do ~ ; ma$ 
uco, es~almente no Recife. desde que a. ordem do dia. seja um pouco ali: 
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viada de materias urgentes, com() são por 
exemplo os orçamentos, destinarei uma parte 
do tempo para a Cama.ra. tomar conhecimento 
desse requerimento. Quanto ao projecto, elle 
foi julgado objecto de deliberação, está na 
commissão, e esta. tomara na devida conside
ração a reclamação do nobre deputado. 

o SR. EsPIR.ITO SANTO- Aproveitando ainda 
a benevolencia com que a mesa acolheu suas 
reclamações, pederia ao Sr. presidente que 
tambem informasse se effectivamente jó. teve 
andamento o additivo em relaeão ao projecto 
n. 118, mandando contar a elevação da res
pectiva tabella de 1 de janeiro do corrente 
a.nno, habilitando o governo com o credito ne
cessario, 

O SR, PRESIDENTE- O projecto n. 118 con
tem um plano geral de reorga.nisação do ser
viço telegraphico da União; a. sua 2.a discussão 
já esta. encerrada. <Wpende elle unicamente 
de votação, que se realisarã. na proxlma s~s
são. 

·veem á mesa. as seguintes 

Decla raç õe~ 

Art. 2. 9 Na bandeira nã.o haverá inscripção 
a!guma, substit1lindo-se por azul marinho a 
cor azul celeste que se vê na estampa n. 2, 
appensa ao mencionado decreto. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, I de setembro de 18!1-2-
M. Va!larlao.- Ga-rcia Pit·es.- Bel~n!liM 
Caraeiro.-Rotln"gues Fetnm1r/es.-Badrm!.
Felisbelto Freit·e.- Nogueira Parwi".fi"~'-
Pil·es Fet·reira.-J. Rett<mb<t.-b:dio do f]J-,,. 
::;il.-Barao de S. M!Zrcos.-Cc,rlos Campos .
L~ite Oiiícica.-No'!laes MeUo. 

PltOJECTO N .-1892 

Limita ~ pra;o durante o qual de'l!em 'llÍ!JOI'Ul" 

as isençves de rli1·dtos atd a(Jora co••ce lido1 c 
d't outras pro'llidencia.ç 

O Congresso Nacional decreta: 
Aat. 1.• Fica limitado a um anno. coul1do 

da data da re.~pecti va lei, o prazo durante o 
qual devem vigorar as isenções de direitos 
que de ora em deante forem concedidas sem 
determinação da prazo as differentes em-

Votamos contra o art. 2• do m•camento da prezas e comyanbias pa.ra os artigo~ que im· 
fazenda., que se refere a annullação das apo- portarem '• seJa. _qual J.or a ~ua espeCle. . 
sentadorias. Art. 2 __ As ~ncoes ate ~ora concedulas 

· _ . nas condtçoes acuna, deverao cessar a. 31 de 
Sala das sessoes, 3~ de agos~ de 1892.-:- dezembro do anno vindouro, com excepcão das 

-M. VaUadao .-Felt.Sbello Fl·tnrB, - Rodr.a- que se referirem á construccão ou manuten
gu_es Fer:nand~s. - Paulo Arqallo. - Garcla ção de estabelecimentos pios e de benificmda. 
Pares.-Ba~tt.Sta da ~otta.-Fr~cs da Cru;.- Art. 3.• Fica restringido a 15 annos o prazo 
UcMrr- Roàr:gue<.- Pu•es Ferrewa. - Alfredo maximrJ dos fa.>ores desta natureza, ate agora 
Ellis. concedidos, devendo o referido prazo ser con

tado da. data em que a em preza ou companhia 
houver entrado no gooo da isenção. . Declaro que votei contra os seguintes pro· 

. je~s n. 48 (que regula a navegacão de ca
bota{\em), n. 52 e n. 109 (creando uma es
cola de nautica no estado do Pará.) 

Sala das sessões, 1 de setembro de. 1892.
Arthwr Rias, 

Ficam sobre a mesa. ate ulterior 
çã os seguintes 

Art. 4.• E' da exclusiva attribuição llo 
Congresso augmentar e reduzir o prazo da 
isen~ão de direitos, pelo que deverão ser con· 
siderado de nenhum e1feito os actos que llOI'· 
ventura tenham sido praticadm, contral'ios 
ao que fica expresso na presente lei· 

delibera- Art. 5.• Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

PROJECTos Sala das sessões, I de setembro de 1892.-
M. Vallvdao, 

N • · .-1892 Vão a imprimir as seguintes 
Modifi-ca a bandeira da .Repu.blica ma>~dada RED.It.CÇÕES 

adoptar po.,. decreto de 19 de 1lO'Ilembro de 
1889 N, 52 A-1892 

O Congresso Nacional resolve: Redacção do projecto n. 52 do corrente an~o 
Art. I. o A bandeira. adaptada pelo decreto que reg~1a a_ concess_ão de aposentadoria 

n 4 de 19 de novembro de 1889 terá no aos funccwna.rlOs pubhcos, de ac<:ordo com 
cênt{u do losango amarello. em lo~ da es- o art. 75 d:.t Constituição Federal 
pher& celeste de que trata o art. I• do citado · · 1 d ta· 
decreto, as a;rmas na.cionaes es.tahetecidas pelo l O_ Congresso N. ac_•ona ecre · . . 
a.rl. 2>, as quaes servirão ta~bem para os Art. L" D~de a da~ da presente le1, e o 
sel1os e l!inetes da Republica. · Poder E:r.ecutivo autol'lSado a conceder, de 
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deral a perceberem custas, quando trabalha- de casa certo de que voltando encontrará 
rem como escrivães.-Inteirada. seus bens intactos. 

Do mesmo senho~. de 30 do mez proximo Esta situação não póde continuar, e é preciso 
findo, communicando que com otflcio do Mi- que o poder publico tome medidas tendentes 
nisterio dos Negocias rla F;,zenda.. de 26 da- a pôr um paradeiro a isto. Neste sentido e que 
quelle mez, foi devolvido á.quella camara o formulou e offereçe á. consideração da casa. 
auto,.rapho sanccionado do decreto do Con- um projecto; elle contém disposi~.ões repres
rrres5o autorisa.ndo o governo a mandar pa.gar sivas; procura dar acção a autoridade que 
: Justiniano José de Barros, pagador do The· para conter esta onda assalta a propriedade; 
souro Nac onal reintegrado por decreto de pondo em risco não só a mesma propriedade, 
25 de mal'QO de 11191. os vencimentos de seu como a segurança. dos proprietarios. 
emprego.a contar de 22 de janeiro de !890 até O projecto estipula }JCnas mora.es,dâ compe-
2-'i de março de 1891, em que esteve privado tencia. a autoridade policial paro prender 
de exercel-o,por motivos independentes de sua. pre,·enti mmente, est.'1.bclece jury para esse 
Vllnta.da. . -Inteit-a.da.. flm c, em summa,uma !P.i de excepc,:ão; e a lei 

Do Sr. Serzedello Corrêa, de 31 do mez de excepção porque a situação e excepcional 
proximo findo. communica.nú.o que 1 or de· e rcdnma. remedio extraordina.rio. 
ereto de 30 daquelle mez, foi nnme:Ldo minis- Entrou em uuvida. se seria constitucional a 
tro inter·ino de Estado dos negocias da. làzcnd~ autorísa~ão concedida à. autoridade ~licia.l 
assum ndo na.quella. data, o referido cargo.- para prender preventivamente, exammando 
lnteirn.da. · porem a Constituição dissipou·se esta duvida 

Do Minister:o dos Negocias da. Guerra, de e esta presentemente convencido deque a auto· 
31 do mez proximo findo, re;lituindo um dos ridade policial pode ser investida dessa. facul
autogrophos sa.ri-,cionado que acompanharam da.de. 
o ofll.c!o n. 192 desta camara, de 26 do mez A constituição estabelece uma excepção 
prox:mo tlnd •, que fixa as forcas de terra. pa.ra o caso. Desde que esta excepção està es
par~ o exercicio de 1893.-Jnteirada; ofli· tabelecida em lei, a competencia da. autori-
ciando-se ao Senado. dade policial põde ser estabelecida, isto e o 

Requerimentos: cidadão póde ser preventivamente preso pela. 
De Pedro Caminada, concessionario da· Es- uutoridade policial. Não póde, :pois, haver du· 

trada. de Ferro_ Metropolitana, _protesta(\ do vida ne~ esc~upulo a e_ste •·espeito. . _ 
contra a concessao exarada no pro,Jecto n. 110 E depots, nao é possrvel, com a Ieg1slaçao 
desta Camal'a. etc.-A' commbsão de obras actual que a. autoridade policial possa. repri
publicas. mir os delictos que assoberbão a cidade i e, 

De Jo~ Chrotorena e outro propondo-se preci~ dar for<;a a autnrida.de. é preciso que 
medea.nt~ certas condiçõeS e fà.vores a. esta. h~- esta disponha de meios promptos e energicos 
lecer um ha.vras na.ci.ona.es para o desenvol- para repremir o mal. 
vimentn da raça. cavallar.-A' commissio de A autoridade vê·se de braços atados, não 
fazenda.. póde desenvolver a. sua actividade e a~o 

Do Dr. Francisco Augusto de Almeida, pe- por que a lei a. prohibe ; é preciso pois, que 
diodo privilegio para uma estrada de ferro, a lei vá em seu auxilio, e é o que o orador· 
que partindo da. cidade de S. Matheus no es- faz com o projecto que tem a honra. de apre
tado do Espírito Santo. vi\ terminar na. ci· sentar, dando competencia a autoridade po· 
dade de Dia.m·•ntina, estado de Minas Gemes. licial para prender preventivamente, sómente 
-A' commissão de obra.s publicas. nos crimes de que o mesmo projecto cogita. 

O Sr. Oh.agag Lobato-Pedio a 
palavra para ofi'erecer um pro,jecto á concid&
ração da casa. Não vem justiftcal...o agora, e 
fal-o-ha em tempo, se elle merecer o apoio da 
casa para. ser discutido. 

Dispensa-se de lêr o projecto por que é um 
pouco longo e não deseja fatigar a attencão 
dos nobres collegas, além de que se merecer 
o apoío da casa, como espera, em tempo o 
discutirá.. 

Fica sobre a mesa até ulierior deliberacão 
o se.guinte · 

PROJECTO 

Um grande mal trá.z em desasocego a popu
lação da Capital Federal, e este mal cada. -vez 
mais se propaga.. Refere-se á industria da ga
tunagem, e a camara. sabe que não ha dia em 
que os jornaes não registrem ass!l.ltos, escala.· 0 CoDo"'re:.-so Nacional decreta : 
das, arrombamentos. narrotismo e roubos de 
gmndes valouroo: Art. 1.• O h livinuo convenci~o de crime 

Ninguem mais. dorme com acertesade,acor- de roubo comel'.:~ .... por meio de escala.da, 
dando. no dia . seguinte. ·não encontrar sua gazua, cba.ves falsas ou verda:efeiras, _arroqr 
casa. VIolada., seus utencilios arrombados, de· ba.mento, entrada. na casa. alhe1a, de dia ou. de 
sapa.r~~ sell5 haveres, ninguem mais sahe noute, .ameaças e violencia.s ás :pesw«s, sem 
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dístincção de donos ou de terceiros, narco- os homens maiores de 60, a pena. será. a. de 
· tismo, será punido com a pena de . 6 a. 12 prtsao ceUula.r pelo tempo do. condemnação. 
nnnos de trabalhos forçados nas minas da. Re- Art. 12. Estes crimes só prescrevem no 
publiro. fim de 20 annos, esteja o delinquente dentro 

Art . 2.• Si das oll'ensas ás pessoas resulta- ou fóra da Republica, em legar sabido ou 
r em ferimentos graves ou grave iocommodo não. 
de saude, a :pena será. de 8 a 16 a.nnos. . Art . 13. Pa.ra. cumprimento desta lei · 

Art. 3.0 81 antes. no tempo ou depo1s do " t -~ _, . e o 
<:rime, pa.ra. sua perpetração, defesa do crimi- !'oso,verno a.u or1:><loU~ a explorar mma.s, a cu
noso ou da cousa roubada ou supressão de J . trabalhos serao submettidos os sentcn
testemunha.s·, se commetteu morte, a. pena. cLados. 
será. de 10 a. 20 annos. Par"'gropho unioo Emquanto se não ini· 

Art. 4." A tentativa de roubo. nos caso.< ciarem e ino.ugura.rem os serviços das minas, 
desta lei, será punidacomn.s mesma.s penn.s do os sentenciados serão submettidos a trabalhos 
crime consumma.do. !i)rç(Luos nas CllllaS de correcç-.ã.o ou em prcsi

Art. 5." Os eumplices mo considerados co· dios, para onde sel"lo remettidos pelo governo, 
autores, para :\ elles serem impostas ns mrs· acompanlmdos da guia do juiz dn. execu~r.o. 
mas pen:us. Art. 14. O go~verno, nos seus regulamentos 

Art . 6." Nos rosas previstos nos artigos o.n· para. execução desta. lei, orga.uisará o serviço 
tecedentes, além do !la,"ra.nte del icto e ainda. ele explora~ão da.s minas, mo.reando ordenado 
antes de pronuncia, a autoridade policial aos respectivos funccionarios, ficando (•sta 
poderá ordenar o. prislí.o do delinquente, que pa.rte dependente de approvaçii.o do Poder 
em breve tempo remetter.í.,com o.s pt·ova,s que Legislativo. 
houver colhido, ao juiz formador da culpa.. Art. 15. As di~posições processuaes desta 

Art 7.0 O juiz da culpa, logo que tenha a lei só vi)[orarão na capital Fed:~ral. Aos~· 
sua. disposição o indiciado, instaur~m\. contra tados fica, entretanto, permittido sujeitarem 
el!e o processo verbal, que devera concluir os seus s~ntendados incursos nas penas desta. 
dentro de 15 dias, sa.J.vo necessHade de ma.is lei a traba.lhos nos estabelecimentos de explo· 
tempo para. colher mais provas; o que deverá ~o de minas da Republica., desde que o 
declarar _na sua. sentença de pronuncia ou não solicitarem. 
pronunCia. 

Art. 8. • Da sentença. que pronunciar não Art. 16. Fica. a berro o.o Poder Executivo um 
haverá. recurso algum e 0 . réo deverà ser credito de 500:000$ para. iniciar o serviço 
logosubmettido ao jury, de cujo. decisão, si de exploração das minas :para os fins desta 
for condemnatoria, tambem não se dará · ne- lei. 
nbum. recurso, salvo o de graça. ou revisão, Arl. 17. Ficam revogadaS as disposições 
sem prejui.zo da sua execução. . · em contrario. 

Art. 9.• Si o jury não estiver funooioriando Sala das sessões, 1 de setembro de 1892.-
ou não estiver já convoca.do. ao tempo lla Chagas Lobato. 
pronuncia, o juiz desta o convocará. na. mesma 
sentença, oommunica.ndo-o a quem de direito 
couber o sorteio, para. que o proceda. 

. Art. 10. Nos casos desta. lei, o jury se rom
perá. de 24 jurados e poderá funcionar com 
18 presentes . 

§ I. • O jury de sentença se comporá de seis 
. jurados e serà presidido pelo juiz de direito 
pre~idente do tribunal, que terâ. voto no 
caso de empate. 

§ 2.• Por pa.rte doréo ou réos, bem como 
do m.fllisterio publiro, não poderão ser recusa
dos ma.!s do que tres jurados. 

§ 3.• Da. sentença que absolver ha.ver-d re
curso necessario de appella.ção. interposto pelo 

. presidente do tribunal por occasião de pro
mulgar a sentença.. 

§ 4.• Ojury desentença deliberara em pu
blica se!isão e na. mesma sal~ do tribunal. 

.Art. 11. As mulheres menores de 40 anncs 
sofi'ferã.o a. pena nas casas de trãba.lbo a ellas 
apr<!pria.da.s e para. as ma.iores de 40 a.nnos e 

O Sr. João Vieira -Acredita 
cumprir um dever rigoroso, na. qualidade de 
representa.nte do estado de Pernambuco, 
apresentando um requerimento a.tlm de qua 
se requisite do Poder Executivo uma infor
mação . 

Não vem propriamente fazer politica.,mes~o 
porque o assumpto de que se vae occupar nao 
se presta a; isso. além de que não faz censura 
ao governo desde que não está offi.cia.lmente 
informado a. respeito do alludido assumpto. 

Precisa. de informações mas dirá. algumas 
pa;Iavrasjustifica.ndo o requeriment.c. 

Se as noticias que chegaram a.o seu conlle' 
cimento 1brem verdadeiras servirão estas pa· 
la.vras de protesto contra. o acto a. que se quer 
referir. 

Nas folhas de houtem leu que o governo ia. 
montar u:m lazareto em Pernambuco pa.ra. 
prevenir a in-vasãQ do oholera. morbus. 
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conformidade com o art. 75 da Constituição O Congresso Nacional decreta.: 
Federal. aposentadoria. acs funcciona.rios pu- A'rt. 1.• Ficam considerados lentes substi- · 
lilícos que a ella tiverem direito, de accordo tu tos das faculdades de medicina os ex-adjun- · 
com o dispostc na mesma. lei. t d d" •-Art . 2.• Aos funcclonarios Cf)mprehentlidos os quB passaram a prepara ores e os a JUnws 

t octuaes que nio foram contemplados na ul-
no artigo an ecedente só poderá ser dada a tima r efor ma, e distribuldos pelas cadeiras ou 
apo~ntadolja quando provada a invalidez secçõe;<, segundo as habilitações provadas em 
por 1ns~~ de sa!lde. . . concur~os anteriore~. 

Art . 3._ Na.o. sem concedrda. aposentadorta Art. 2:' Revorram-se as disposiÇÕes em con-
aos runcc10narr_os que c;:ontarem menos de 10 t:ral·io. o 
aonos de eJrecuvo serviço publlco. . . _ 

Pnragrapho unico. A aposentadoria. é dada.! Sala das co!llmi:'Soes, 1 d~ setembro de 
com as va.ntil.gens do cargo que o t'unccionario 189~.- ~- Fdgue.r·as .- Froes da Ci"t!~.
esteja. exercendo IH> dous annos, e os que nã.o A.lwles L"na, 
tiverem esse tempo de serviço só .!_lOderão rer 1 

aposentados com o ordenado do cargo ante
rior. 

Art. 4.• Ao funccionll.rio que tiYer 30 
annos de se1·viço, compete aposentadoria com 
ordenn.do por inteiro. 

Aos que tiverem mais de lO e menos de 30 
nnnos, compete a.posentadol'ia. com ordenado 
proporcional ao tempo que lhes corresponda. 
n~ ra.ziio de 1 f?& parte por a.nno. 

N. 96C- 1892 

Reda.cção pa.ra a. 3' discussão da emenda. da 
Ca.mara dos Deputados ao projecto do Senado 
n. 96 A, do corrente a.nno. que aotorisa. o go
verno a contractar o serviço de reboque, por 
meio de vapores nas barr as do r io Jtapemi· 
rim e Benevente, no estado de Esplrito 
Sant~. 

Art. 5.• O funccionario que contar mais de 
30 annos de effectivo serviço tem direito ao Eme•ula d11- Cama1·a dos Deputados ao projecto 
respecti\·o ordenado e mn.is 5% d.a gra.tifica-- do Senado n . 9() A ele 1892 
ção, _por anno que exceder da.quelle tempo. 

Art 6. • Para. os e fiei tos desta lei, nH,o se 
considera. tempo de exercício o de licenças e 
de enfermidades que se prolonguem por mais 
de seis mezes, 

Art. 1.• O funcciooario aposentado cousi
dera-se incompatível para qualquer' fuocçã.o 
publica retribuída pelos cofres da União ; e 
quando a.creite emprego ou commissão esta
doal com vencimentos. perderá ipso {i.1Clo o 
vencimento da a.posentadori.&. 
Ar~. 8. • O~ funcclonarios jã. aposentados 

por lei anterior não teem direito as vantar
gens consignadas nesta. 

Art . 9.• São excluídos das disposições desta 
lei os furiccionarios cuja aposentadoria é re· 
gul.ada. em lei especial, como os magistrados, 
professores e militares de terra e mar. 

ArL. 10. Revogam-se as disposições em con
tra-rio. 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1892. 
- .Fróes da Cru::. -Alcides Liuta.- L. Fil
g~<eitas . 

Redaeçã.o do projecto n. 86 E, de 189-2 

· Additivo destacado do projecto da despeza 
do Ministerio da .1 ustiça e Negocies Interio· 
res para· o exercicio de 1893, considerando 
como lentes substitutm das faculdades <ie me
dicina. os ex-adjuntos que passaram a prepa-
radom etc. etc. · 

C&mua v •. V 

Accrescente-se : 
Fica igualmente o governo a.utorisado ·a. con-. 

tractar com quem maiores vantagenso1Ierecer 
o serviço de reboque, por meio de lancha a. 
vapor; nas ba.rra.s de Ita.jaby e Laguna, estado 
de Santa Catha.rina, podendo. para isso, abrir 
o necessario credito. 

Sala das commissões, 1 de setembro de 1892. • 
-.4.ll tonio Olyntho.-losé Bevilaqtta.-Garcia 
.Pires. - .4.ugusto Vi~>haes.-Prisco Pa.raiso. 

Projecto do SeMdo n. 96 A de 1892 

O Cong-resso Nacional re;olve : 
Art. 1.• E' o governo a.utorisado a contra.-

ctar. com o que mais vantagem o.trerecer, o 
serviço de reboque, por meio d~ vapores e 
pelo prazo de 10 a.nnos, na.s barras dos rios Ita.· 
pemirim e Benevente, no estado de Espírito 
Santo. 

Art. 2.• Alêm das clausulas do decreto n. 
9757 de 18 de janeiro de 1887, no que forem 
applíca.veis, o contracta.nte se obrigará. a. fazer 
o serviço com dous r ebocadores novos e de 
força motora nunca. inferior a 4() ca.vallos~ de
vendo o primeiro fica.r prompto em 6 mezes, e-
o segundo em 9 mez:es .. 

Art. 3.• Ficara in-ualmente obrigado ao 
transporte gratuito das malas do correio pelo 
meio mais rapido e seg)lro para a.s cidades 
de Itapemirini, Cachoeira do Ita.pemirim e An· 
chieta. 
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Art. 4.• Obri.gar-se-ha a trazer sem.pre bl1li· 
sado o canal nas barras dos dou.s re!er1dos rios 
e a dn,.r commodo e seguro meio de desembar
que a pa.ssageiros, cob~'.t-ndo, no max:imo, 2$ 

. por p~swa adulta.. 
. Art. 5.• Como auxilio, o go•;erno pa..,"ar.i, 

ao contro>ct&d.or, uma. subvenção a11nual até 
30:00!)_$, em prestaç5es m'!nsa.es, depois de 
vencidi:l.s. 

Art. 6.• Revogam-se a.s dispo3i~ em con
trario. 

Sala. das commissões, 22 de julho de 1892.
~~·u-fente J. de }.[o.-::z.~~ c Barror. vice-pre
:lldente. -Jorio l:'er/.rtJ Belfort Vic!ra, 1" secre
tario.-Gii Di1li: Gllu4n·t, 2" s~reta.rio.-T4tJ· 
tnt!: Rorl1•iqu~$ d·~ Cn~<, 3• secret.ar:o interino. 
-:- F. Jl!Ct,•rh:l • rla Jtllrior, 4• secrctar:o inte· 
l'JUO. 

N. iOO B- 1892 

Reda~ão do projecto n. 100 A, do corrente 
anno, que autorisa a re~·isão geral das 
promo~iies realisadas no e};ercito desde 15 
de novembro de !889 utê 24 de de 1eve
reiro de l89t 

O Congresso N;Lcional decreta: 

Art, 3. • A revisão de que trata. o. :presente 
lei não impedirá que o governo, para. preen
~himento das vagas que se forem d~ndo, pro
mova aos ofllciaes jil. favorecidos por etreito 
daquellas promoções, desde que no posto em 
que se acharem tenham satisfeito os requisitos 
lega.es. 

Art. 4." Nas reparações ora decretadas não 
se comprahendem os officiae:s que j à se aclla· 
rem detlnitiva.mente fora dos quadros etl'e· 
ctivos. 

Art. 5.• O governo, immedia.tamente á mnc· 
ção da. presente lei, ordenará. com urgencia, 
a.o Conselho Supremo Militar, prOC2det· á 
revisão de que tr-J.ta o a.rt . 2•, para o que lhe 
facultara o;; documentos e ma.is informações 
precisas. 

Art. 6. • O gove1·no attenderã. as reclamn.· 
(iÕeS compro.-adas que forem apresentadtts 
ate seis mezes depois dessa publicação, e 
cujtl. -procedencia ~ja reconhecida por aquelle 
tribunal. 

Paragra.phO unico. Fica subentendido que 
só poderâ haver promoção, quando se der 
vaga. e que a reparação de antiguidade não 
dara direito â inclemnisa.ção pecuniaria de es· 
pecie alguma. 

Art. 7. • Logo que seja publicada. a. relação 
organisll.da p~lo conselbo Supremo Militar, a 
que se ref:~ra o art. 2•, o governo decretará 

Art. 1.• Os offi.ciaes do exercito, preterido~ as antiguidades qi.te tiverem recuperado os 
em conseqt:encia das pr~mocões que tiveram officia.es preteridos. 
logar de 15 d · novembro de 188:! a 31 de de- Art. 8.• Revogam-se a.s disposições em con· 
zembl'\) de 1890, contarão as suas a.ntiguida- tra.rio. 
des de accesso, nas vagas que se dera.m ou Sala. das coml"Ilissõe!1. 31 de agosto de 189'2.. 
nas que se veuha.m a dar, desde as dat..'ls em - Froes da. Cru& .-Alcides Lima.-L. Fitgusi· 
que tiverem sido pret~ridos, de sorte que pos- 1·as. 
sam adquim no alma.nak militar o Jogar que 
lhes competia, se houvessem sido obser\·ados 
os princípios da. lei, entilo. em vigor. 

Redacção do projecto n. 119 de 189'3 

Art.. 2. 0 Pa.ra. a revisão das promoções fei- 0 Con!!resso Nacional. decreta: 
tas no espaço de tempo a. que se r efere o a.rt . -
1• ~presente I~i, o.conselhosupreqto militar Ad. 1.• 03 1• e 2'• cirurgiões do Corpo de 
de JUstJç.a examwara, logo que se1a autori· Bombeiros do Districto Federal terão os postos 
sado, as condições em que se achavá.m os offi. de m:J.jor e capit ão, e go<arãode todas M b.o n· 
cíaes promo"V'i.dos e pr~terldos nas datas ern r~. vencimentos e mais vantagens in l1erentes 
que tiveram Iogar taes premoçC.es; e depois de aos mesmos postos, nos termoa do art . 41) do 
verificar, de entre os preteridos, aquelles que, decreto n. 9829 de 31 de dezembro de 188 i. 
em ":ista. d~!o lei, e~tavam no caso .de s.et• pro' Art. 2 ." Revogam-se as dispo~içõ~s em con· 
mov1dos, 1mmed1atamente orga.ni.sara uma traria. 
rel.açã.o dosll?-es!llos ot~cia.es, a. qual: será pu- Sala das commissões, 3l de agosto de 1892. 
blicada no .D1ano O,'fic,af., para serVlr de base - Frocs da. Cr!L:.- Alcides L im'l.-L. Fil
ao governo na decretação d:~. contagem das· g1t~iras. 
~tiguidades, adquiridas por quem de di-
rerto . 

Paragra.pho unico. Em relação a.o principio &da.cçãQ dop rojccto n. 12 de 1892· 
de meracimento, a ctassificação feita pelo Con
selho Supremo M!litar sel'".i. considet'ada sim
ples propo;ta., cabendo ao Presidente da Re
public:~ a e3COllla. do otncia.l. que dave gozar 
do beneficio desta lei, de entre tres indicados 
pa.m cada vaga.. 

O Gongresso Na::iona.l decreta.: 
Art. 1.0 E' o Presidente ua. Republica :!.U· 

torisad.o a abrir creditas na. importa.ncia. de 
3.471:209~14 para occorrer, no exercício "Vi· 
gent~, OB despeza.s constantes da.s seguint~ 
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verbas do orçamento 
rinba: 

do Ministerio da. Ma- pz·opa.ganda no.estrangeiro que se devam ía
zer economias. 

§2 
4 

Consel\10 Naval. ...... . 
Conselho Supremo .... . 

§ 7 Auditoria . ........... . 

4:000$000 Sala. das commissúes, l de setembro de 189Z. 
l :-440~00 -Aristides M!!ia, relator. -Artkur Rios. -Al-
3:880$000 meida Nogu~ira.-Set~erino Vieira.-F. So-

d'J'e.-Leite Oiticica . 8 Corpo da armada e clas-
ses annexas ... .. ... . 1:010$200 

229$l66 g Batalhão naval . ... ..•. 
10 Corpos de marinheiros 

nacionaes •.. .. ..... , 11 :520~4 
10 A Material.............. 405:621$:308 

E mendas do Senado à proposiç-ito da C!illuu·a 
rlos .Deputados, que fixa a despe;a do .. U:ittis· 
terio d us Relações Exteriores pm·a o exer• 
cicio de 1.893, 

ll Comp!l.nhia. de invalidas 5:709$700 Ao n. 2 1to art. 1• : 
12 Arsenw .. . .. . . .... .. .. 862:819$039 
13 Capitanias de portos... 433$333 Em vez de 1-05-3:300$. diga-se: 909:000$000. 
14 Força naval........... íB:48õ$416 Ao n. 4 do mesmo a.rtígt>: · 
15 Hospita.es... .. . ... • . . . . 1 :001Sj006 Em vez de 100:000$, diga-se: 90:000$000. 
16 Repartição da costa. ma- Ao n. 5 do mesmo artigo: 

ritima . . . . . . . . . . • • . . ~4 :40~~000 Em vez de 6:000$ para despezas de publici· 
17 Escola NavaL . . . .•.. . , L :ZCI()$000 dttde em Paris, 6:000$ em Londres, diga-se: 
18 Reformados....... . . . . 46:3.'>05802 3:000$ para despeza.s de publicidade em Pari~, 
22 :t-1unições de bocca. •• ~.. 686:1178610 3=0005 em Londres. 
23 MuniÇões n:,-vaes ....... í92-:92-2:)750 O mais como estâ, altera.ndo-seaverbapara 
25 CombustíveL ... ....... J00:000$000 40:000$000. 
26 Fretes . ............ . .. 250:000; 000 Ao art. 2": 
:rr Eventuaes .... ......... 150:000$000 Em vez de 24:0()()$ para. os ministros de 

A t 2 , R d' . - · P clas"e, 20:000$ naro osde2•e l5:000$para 
~-. . e-vogam-se as lSlJOSlçoesem con· os de 3•, diga-se: 20:000$ para os de 1• classe. 

f.rarlO. 18:000$ para os de 2• e 16:000$ para os dll 
Sala das commissões, 31 de agosto de 189'2. 3~ classe. 

-F:·ries lutrior.-Aicides Lima,-L, Filr;t•1l.-a.~ . . Senado Federal, 27 de agosto de 1892.
Vã.o a imprimir para entrar na ordem dos Joii.o Pedro Bel{OI't Vieira, 1• secretario, ser-

trabalhos os seguintes vindo de presidente.-Gít .Diní: Goul.ar t , 2'>se
cretario,servindo de 1•,-A:nton<o Nico&ào Mo>l· 

P&OJEOTOS 

N. 87 E-1892 

E,;zendas do Senado ao p1·ojecto n. 87 C, 
de i892, que {k;;a a . desp~:::a diJ Miaisterio 
<kts Rerações &teriores p •;-a o exe1·cicio d.e 
1893 

. Com exce.pção da emenda ao n. 4 do .1rt. 1•, 
que redui: a. 90:000$ a verba. de !00:000~ -
ajudas de custo- do projecto que fixa a. a es
peza. do orçamento do Ministerio das Relações 
Exteriores, parece ó. commissão de orçamento 
que não devem ser approvadas pera Camara as 
emendas do Senado ao mesmo projecto. 

As reducções feitas pelo Senado a.os ris. 2 e 
5 do art. 1• e ao art. 2• parece que uão teem 
justificação. 

Qua.odo o paiz está. sentindo falta de pessoal 
~ o seu corpo diplomatico, e lucta.ndo com 
difii~uldades enormes promovidas pela ditfa. 
Inaçao de que se fazem orgãos brazileirosde
generados, que abandonam a. pa.trfu em seus 
~om~nto~ os mais angustiosos, crê a oommis
~ que !lao é <:9m despezas de representação 
dos mmistros d.iplomaticos e de publicidade e 

teiro Baena, 2• secreta.rio.-Thoma:::' Rodrigues 
da C'rtt:; , 3" secretario.- JoÜIJ Soares 1Vei1la, 
servindo de 4G secreta.río. 

Proj~cto da CamaYados Deputados, ~~. 8 7 O 
de t892 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. l.G E' o Presidente da Re:publica. auto

risada a despender pela. repartição do Minis· 
tcrio das Rela.ç:.Je ; Exteriores, com os serviços 
designados nas seguintes "Verba.s, a somma. de 
I . 637:300$000. 

A saber: 
I • Secretaria de Estado, moe- · 

da do paiz.... .. ....... 184:000$000 
2- Legações e consulados, ao 

cambio de 27 d. por 1$, 
:ficando elevada á 1:1 elas· 
se a leg».çã.o da. S;\nta. Sê 
com um I • secreta-rio, 
suppresso o lagar de 2•, 
e tica.ndo elevo.do a ca
tegoria. de 1 a classe o se
cretariado da. legação do 
Me:xico, su:ppresso ta.m-
bem o Ioga.r dA 2•. . • . . • I. 053:300$000 
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3. E~n;pregados em disponibi
. _lid.ade, moeda do paiz .. 
4. AJudas ti~ r:usto, ao cambio 

de 2·. or l$000 .... 

que, coino bem diz a ultima. mensagem do 
60:000$000 cid11.dã.o Vice-Presidente da Republica, na parte 

em que rer.ommenda a consideração do Con-
100:000$000 gresso o desenvolvimento do nosso systemade 

5. Extraoruwaria.s no exte
rior, sendo 6:000$ para. 
despezas de publicidade 
em Paris. 6:000$ para o 
mesmo tlm em Londres, 
3:000$ em Roma e 3:000$: 

· via.çii.o, c011tl'ibue pa.ra «garantir a solidarie-
·dade necessaria..entre os povos sul-americanos 
:pela facilidade de relações de ordem cornme\'· 
cial e economica, e tambem. p·la uniformidade 
de interesses e vistas politica.s. » 

Um dos requerimentos, o do Visconde de 
na Be1gica, ao cambio dé 
27 d. por 1~;000 ...... . 

6. Extraordinarias no inte
rio&', moeda. do pa.iz •••• 

7. Commissão de limites, a.o 

60:000$000 

10:000$(!00 

cambio de 27 d. por 1$ 170:000$000 
_Art. 2. • Ind~~ndente da categoria da le,"3.

çao e da. do mm1stro, ::>erã.o a.s di veroas leza.
ções divididas em tres clas5es, conforme as 
despeza.s de repre..'\en~o, sendo: de 1• classe. 
a.s dos Estados Unido:> da America. do Norte 
Chile, Republica. Argentina, Urugua.y, GraU.: 
Bretanha, Franca, Allemanha, Ita.J.ia. e Santa. se, com 24:00· 1$; de 2• classe, as do Mexico, 
Para.gua.y, Portugal, Ru;;sia, Austria e Hes
panba, CO.IJ?. 20:0Çl0$; de 3> classe, as de Vene
zuela., Peru, Bohvia, Suissa e Belgica com a 
quanti~ de l5:UOO$OOO. · ' 

I. Fica creado um consulado em Vigo e 
transferido para Odessa o de S. Petersbur;o. 

11. O~ a.ctua.es 2'• secretarios das lega.«íes 
do Menco e da Santa Sé serão aproveitados 
nas vagas de 2-'• secretarias que se abrirem 
em outras legações com as promoções ao$ 
cargos de I~' secretarias daquellas. · 

lii. Contmuam em vigor as disposições dos 
ns. n. Ill e IV do art. 5• da lei n . 26, de 30 
de dezembro de 1891. 

.AJ:t. 3.• Revogam-se as disposições em con
trano. 

Cama.ra. dos Deputados, 12 de agosto de 1892. 
-Bernardino de Campos, presidente.-Anto
nio Borges de Athctyde Junic:rr 2'> secretal'io 
servindo de 1".- Fleury C:.rr~.tlo , supplente' 
servindo de secretario. ' 

N. 176- 1892 

Autol'isa o governo a contractar com o Visconde 
de Carvalhaes ou com quem mais v anla!lens 
offe1·ecer a ligaçilo do porto de S. Francisco, 

· ou outro, com a fronteira bra;ileira limi
trophe com a republica do Par-aguag; nas 
condições que estabelece 

Ca.rvalhaes, já. estava em mãos da commissào 
quando a marcha regular dos trabalhos fol 
criminosamente interrompida pelo golpe de 3 
de novembro. 

O Visconde •le Carvalhaes apresentou ·do
cumentos comprobatorios de ser sacio e repre. 
senta.nte do Visconde de Obert de Thieusies, 
socio de Leonce Modone de Mosagne, no Pa
rn,"llay. e é o mesmo .Yianoel Obert de Thi
eusies, concessionario da ligaçã.o ferrea. de As· 
sumpção á fronteira brazileira. no Alto Pa
raná, segundo resa. a lei de 27 de setembro de 
1889 daquella. republica, cujo praso de cadu· 
cidade asseguram estar prorogado e sendo uma 
condição o prolongamento pelo t~rritorio bra
zileit'o demandando o porto de Santos ou ou· 
tro, rnedeante accordo com o nosso governo. 

Segundo a procuração em causa. propría. 
apresentada pelo requerente é tambem o Vis· 
conde de Carvalhaes proprietarlo da conces
são feita pelo governador de Santa Catbarioa 
por decreto n. l de '22 de janeiro de 1890 a 
Carlos G. da Costa Wigg para uma est rada 
de ferro de 1m de bitola, partindo do porto de 
S. Francisco naquelle estado até ao ponto do 
Rio Negro limitrophe com o do Paraná. 

O decreto estabelece em detalhes a.s obriga
ções do concessiona.rio, a approva.ção do go
verno estadoal como condição de t ransferen
cia, praso de caducidade, etc., sem garantia 
de juros e privilegio pelo período de 60annos, 
época em que reverterà. para. o estado de 
Santa Catha.rina sem indemnisação alguma e 
ainda sugeita. a outras obrigações de interesse 
meramente est..doal, havendo já. si_do a.ppro-
va.dos os estudos da I• seeção. 

Em taes condições a estrada. requerida é o 
prolongamento des1a ultima até á fronteira 
brazileira. limitrophe com o Pa.raguay. 

O requerente obriga-se a respeitar todos os 
direitos de outras estradas que tiver de atra
vessar e :pedé a garantia de juros de 6 o/o sobre 
30 contos p9r kilometro, durante 30 annos, 
privilegio :por iO arinos e os demais favores . 
constantes das leis sobre estradas de ferro de 
caracter qe utilidade publica. e·inclue t.ambem 

A' commissã.o de obras publicas e coloni- para estR.s favores a pa.rte da concessão e.~ta· 
sa.ção foram presentes dons requer imentos vi- dool, não tocando, porém, na. condição. d_e 
sando a. ligação de um porto brazileiro com as reversão pa.ra o estado terminado o 'pr1n· 
linhas ferreas da republica do Para.gua.y. Jegio. 

A' primeira -vista. resalta.m as vantagens in-
1 

Vê-se que no caso de s~r feita. semelba.nte 
contes~veisde semelhanteempreberidim~nto, coli.~ fica~ nullo o·a.cto do go!erno esta· . 
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doal, embora legal e no goso das attribuíções g-.1dn.s, sendo, todavia, incontestavel a proce
de sua competenllia, porque não poderão sub- dencia do requerimento do Visconde de Car
sistir mais a.s obrigações por elle esta.bele· . valllaes . 
cidas. E:sta questão é aliás debatida ha. muitas de-

Alem disto a concessão Itararé, feita nos ul- zenas de a11nos e tratada por homens notaveis 
mos tempos do regimen passado e modificada como o venerando marechal Beaurepaire Re
por diversos decretos do actual, tem um ra- han, Rebouças e outros. levantando-se diver-· 
mal que, partindo de Guaropuava., no Paraná., gencia entr~ as opiniões sobre o melhor tra
.vae encontrar-~e com as linhas 1,lal"4.guayas, e çado a adoptar, já pelas difficuldades de con
co.n a abr-igaçiío exJWessa de est-tbeteccr tl"u- strucção. já. para attender aos interesses de 
(ego nnl!!'O com e/tas, segundo' uma das cla.u- exploração, visto tratar-se de uma zona bas
sula.s do contracto. tante extensa., com trechos de granue ferti-

Esta. concessão é tambem com garantia de lida.de, mas ainda. muito despovoada até 
juros assim como a do Cl!opim. que, ta.mbem hoje. 
por clausula express~ de seu contracto, tem Feita esta exposição succint~ de tão impor· 
direito de pre(erencía para este ramal, no caso ta.n~ ~umpto, a. comrnissão, ponderando as 
de niío ser rco./.isado pela Itarard. Possuindo condiçoes do tbesouro em materia. de garan
esta estrada um ramal de ligac:Jo com o pro- tias de jut'Os e tendo em muita. consideraw,o 
longamento da estrada do porto de Para.na.,"'Uá as circumsta.ncias referidas, é de parecer que 
a Cur itiba, que va.e ta.mbem ate o Rio Negro, a Cama.ra. a.uctcrise ao governo a contractar a 
segue-se que, quando construída, as merca.- liooac:.d:o ferrea raquerida. com quem mais -van
dorias e passageiros procedentes do Pa.raguay, tagens offerecer. 
si bem que com maior percurso. já disporão. Este e tambem o parecer de um distincto 
daquelle porto l>razileiro do A~lanti.co ~ po- collega. ultimamente desligado da commissão, 
derão demandar outros por mtermed.Jo d~ enge~heiro e insuspeito por todos os títulos, 
viação paulista on do Rio Grande do Sul, as- espeCialmente por sertuho de SantaCatbarina., 
sim como do iJt'Oprio estado de Santa Catha· e, conhecendo de vi~u a maior parte da região 
rina. pelas estradas Wigg e Chopim. Pare;:e, que tem de ser atravessada, estudara a. ques
pois, redundar em um excesso de onus parao tão antes de deixar-nos o sentimento de sua 
thesouro auctoris.\r novas garantias em ta.es a.usencia e do auxilio de seu t spirito esclare· 
condições. cido. 

Mas, por outro lado. não escapam á con:
missão as vantagens que :po:leremos auft:rlr 
de formar . pelo. projecto do requerente um 
sy~tema. unico com a viação paraguaya, cuja 
conc-essão é garantida com 6 % por 30 annos 
sobre 30 mil pesos fortes, ouro, em libras es· 
terlinas, por kilometros, e outros í'a vores,,a pa.r 
das obrigações contra.hidas em b~ne~c10 . do 
Paraguay, não esque.cendo a obr1ga.çao im
por tante de ser a. sede da empreza em As
sumpçã.o. 

. Uémdos~otivos expostos, acommissão t~m 
de attender a.o requerimento do engenheuo 
brazileiro Pedro Augusto Nolasco Pereira. da. 
'eunha, que, em data. posterior, 16 de maio do 
corrente, prop·:e-se â. mesma ligação nas se
guintes condições: Concessão por 60 an~os, 
findos ·os quaes a estr·ada e todos os ma.ter1aes. 

· rever terão gratuitamente para o Estado ; ga,: 
rantia de juros de6 % ao ca.mbio de 27, por;2:5 
aunos. sobre 35 contos por · kilometro; ~rlVl
le.,rr:io de zona de 4 k. para cada lado do el.XO e 
as terras devolutas que existirem paro serem 
colonisadas com os fa.vores concedidos às em
prezas cougeneres. 

De ambos estes peticionarios foram presen~ 
tes protestos: 

O p!'imeiro, reclamando seu. direito . de prio· 
ridade e o segundo refutando a.s razões a.ne-

Nestes termos.e para satisfazer ao principio 
salutar da concurrencia. pnblica, cujo projecto 
de lei acha-se em ordem do dia dos trabalhos 
da. Oamara, a commissão propõe o seguinte 
projecw: 

O Co~resso Nacional resolve: 

Art. I. • Fica o Poder Executivo a.uctori· 
sado a contra.cta.r com o Visconde de Oa.rva
lhaes ou com que111 mais vanta..~cns offerecer 
a ligação do porto de S. Francisco, ou outro • 
com a _tronteira brazileira. limitrophe com a . 
republica. do Paraguay, tendo em conta. as · 
teniativas e concessões existentes e esta.hele
cendo como ba.se essencia.l o tra.fego mutuo 
com as linhas ferreas daquella r eptiblica ami-
ga e bem assim a condição de reversão. 

.Art. 2. • Para. esse · fun poderá entrar nos 
accordos que forem precisos e conceder os fa.· . 
vores legaes para: as estradas de$ta natlll'e21t. 

.Art. 3. o Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das oommissões, 29 de a.,o-osto de 1892, 
4• d& Republica.. - A11tonio Otynclw, presi
dente.- Jos~ B etlilaqua, relator. - Joaquim 
Pernambuco. - Augusta Vl~lh.aes_, - Garcia 
Pi.re~. - Prist;{J Paraiso, - IotJ .. ~ PJ·ad.o, 
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N. 177--1892 N. 79-1892 

J,ut~risa o !]Dtlerrr.o a dispensar do exame de J z • J, tt ga n tio hav~r que de~'el"ir no r-equerimento 
trígononometrw oão Ribeiro para jn~tri- d 1' 
cular-se na Faculdade Livre de Direito da a companhia Reg~tro Torren$ Urbano, pe-
(apilaí Federal. dindo -carias modifi~ações nos dec.·etas 11• 

451 B de 31 cl6 mtZia e n. 955 A de 5 d6 

A' commissão de instrucçãoe sa.ude publica novembro d9 1890, ou indetrmiBaçao da~ 
foi presente o requerimento em que Joã.o pe1·.ias e dam•tos resultanlés do rom1Jinu,tlo 
Wbeiro pede dispensa. do exame de trigono- do comp•·omisso contra~ido pelo ç~l)gJ-,1?. 
metria para matricular-se na Faculdade Livre 
113 Direito. Iusti.tuido ria flepublica -pel(l decreto n. 

Ouvida. a respeito do objecto desta petição 451 B de ;~1 de maio de 1890, o ~y$tamu da 
a Congregação daquella Faculdade, por inter- Lei Torrens, para cuja execu<;ã.o fot cx
nl1!dio do Ministerio da Instrucção Publica, peJido o Reg-ulamento constante do dect·do 
Correios e Telegra.phos,foí a. mesma Congrega- u. 955 A de 5 •le nove:nl>m rlo !llesmo a1Jna, 
~:.J.o da opinião não haver inconveniente algum por decreto ll. 1153 A de lO de dezembro 
l!m ser attendido o pedido feito. ainda do me.smo n.nno foi conce:ihh~ autorioa· 

Attendendo ás notarias aptidões e illustraçã.o ç-J:o a Domingos Theo:lol'o •.la Azevedo Junior 
U.o requerente; a que ac&ualmente não póde e a outros, para. organisar•em uma svci s.ttde 
~er prestado o referido exame, sem o qual anonym'• soll ú. denominação do Regí•lro 
s~ria. o peticionaria obrigado a interrompel' o Torrens UriJana, r.u,jo fim serb execut,tt'" lei 
(!Urso dos seus estudos ; e finalm':nte á a.!lu- "a Capital Federal. 
dida opinião manifestada pela Faculdade : é Essa. concessão foi ractific o da pelo contm.cto 
n commissã.o de parecer que seja a.doptado o de 29 do mesmo mez [,l uno.o. 
s~guinte projecto : Em virtude de um<l tal concessão, fúi incor· 

pora.da a « Companltia H.egístt·o Torrens Ur-
0 Cong.Iesso Na.cíona.l resolve : rXJ.no» e por Decreto n. 123"2 f;Ji p ermitt ido aos 
Art. I. • Fica o Poder Executivo autorísado concessionarios transf(lrir a eUa o seu previle

a dispensar do exame de trigonometría o gio, o que se realison '[leio eoutracto. con-
clda.dâo João Ribeiro, pa.ra. o fim de ma.tri- sta.nte da es~riptura publica d9 16 tle janeiro 
cula.r-se na FacUldade Livre de Direito da de 1891. 
.capital Federal. De posse da couc(lssão, aUega. a comp~-

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em nhia, teve, por força do art. 7° do decMo 
contrario. n. 995 A de 5 de novembro de 1890, de inau• 

Sa.la. das comm.issões, 31 de agosto de 1892. o;-urar a 5 de março o regi8tro, e:nbora des1n· 
-Raynw.ndo Bandeira.-Cesario Motta J~mior. pat•ethado dos meios de funccionar. . 
-C~ntão.- Costa Machado. E porque no decreto n. 1155 A, quo !'ez a 

concessã.o, sr: impunha a obrig-ato:"iedade do 
Acho escusa.da a. licença impetra.da.- El'ico regtstro para os pre;lios e terrenos da c,1pital 

Coelho,-Ftwg_t~im, Wel'ndck. Federal, sitos no perimetro da decim:~ predial, 
V~ a. imprimir os seguinte ll o R.egul[lmento de 5 de nov~mbt·o de 180~ 

PARECERES 

N. 78-1892 

111dc(e1·e o "eqve~·imento de Pedro Luiz de Le
n~os, ajudante machinist" extranwnerario, 
peiinrío a. sua inclusão no quadro dos ma
cl~inistas, 

A commissão de marinha e guerra, a quem 
foi presente o requerimento e mais papeis 
t\elle a.nnexo de Pedro Luiz de Lemos, aju
dante ma.chinista extranumerario, em o qual 
pede ao Congresso Nacional sua inclusão no 
quadro dos machinsta.s na vo.es ; e de parecer 
r1ue, á vista dos documentos e informações que 
instruem sua peti~, seja· ella. indeferida. 

Sala das commissões, 1 de setembro de 1892. 
·- Barao de S. Ma1•cos, relator.- Pautá Ar
goUo.-Pir~s Fen·eiro..-M. Valladt1o 

não estabeleceu disposições sirrâo par~ " 
execução do registro facultativo, a. «Compa
nhia Registro Torrens}} Urb:.no, no intuito d~ 
torllar effectiva a obrigatoriedade e de com· 
peltir os proprietarios a solicitarem o reghtr~ 
de suas propriedades, a i de mnrço dirigiu 
ao ministro da fazenda. uma petição, qu~ 
foi reiterada a 22 tle abril, propondo-lhe oa 
al'l"itres que mais idoneos a ella p~eciam 
pa.ra a consecução do !i.m que tinha em Yista. 

E.' assim que a companhia reclama\'a tlo 
governo: . 

l. •Quefo3se marcn.,Jo. para a ma.tt'icula 1le 
todos os predios e terrenos, o praso de um 
.,nno, depoi.;; do qualnenluun a~to ttaoslalívo 
'Ja propriedilde ou constitutivo de hypntttetJ;J. 
ou ocus real podesse valer sem prévia IU!l
tricula rlo immovel e inscripção do 'loto; 

2. • Que fosse autoris;td.a a instituh}'áo de 
uma matricula "provisoria para os immoiTeis 
cujos donos ~ão pudessem, desde logo, por 
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deficiencia de titulas, affrontar a. prova do j reoonheci<b, DR.See, para Íl. companhia. "{leti
proeesso e:xpurg-ati:vo da. propr iedade, ma tri- cioo:l.ri:l, dil-eit•> à iui:Iemnisaçãc. 

, cuia que ·mleriu. por CÍIICO annos e que só O acto Torrens, diz Lco:1 Donnat, na sua 
se cousiuemria e tornat·-se-hia detiniti~~ obra Poli(icaE:cperinw1ta~ não é obrig!ttorio. 
1lepoi:; lia pass:tdo a_quel.le pra.z~. qu!l'ndo Ja A c:~rln. urn é !i~·N deixo.r os seus bens sob 
niio pcntlesse ou nao tt'l'esse S\do JUlgar!<\ o rezimeu commum. ~i elle se •rener;llisou 
contra o pl'o!Jrieta_rio in~cl•ipt~ alguma :.c;;üo, em torh a ,\nsll'>\li:l, ;,i roi acceito"na Ta.sma
re~l_, repersecutor1a ou. parc~rw.. nia. na Novu Zdandia, nas illws l•'irlgi, e in-

S11o estas duas prov1dcncuu> iui que a. Com- lroduzido no ~.sl!u.Jo de Jom, tia ConfCIIeraçiio 
paahia _Re~istro Ton·errs Urbano rec~<l.ma. l Ameríca.lla, a :sua adop,·iio l}rH toJos es;es 
como prtnclp:J.es p:.r-~ po.'ler da.r ex~_cuç:l~l l_!.O logar·cs foi esponla,tHll t' na~cm du:; V<\nla
setr c~ntr~cto. A prtme~ra, como _thspoolÇ,~l_o gens que os pt'OIJ~·ie tarios J•econhccern.m no 
comm.mo.tn·aassccuratorra da matr1cula •:>lin· 8ystem:\, uccJ•esc~:ntlo quo os adtJilit·ante~, 
l!'atorrnl e a ~t·g-untla, ~orno um cmJtplemrmto os muhtntes, sob liypothr.c.L nxi;>h!lu, p<~ra 
da obrrgatortedude, vz~!_o como, ~endo cot2- m:<iot· seg-IWit llÇ:t, qu:;,;,ntt!:i tio') :octo (i;t venrla 
tiiç:io ess~nclal d:t n:'atrrcUiil. a exp~rgaQ:lO ou tlo cmprc~tiruo , fo;;.'lO" titu:o r-eg-istt~tdo. 
d:1 {'t·opnedade, serta absurdo _exq~_II-a., d·! o pcn:;:trncnto qnc p1·c;id in :t concepç;'i.o do 
pi'Orll{ltO e das !e logo,_ dos ~ro,-,neLH'IO:l. qntt syste:if il. Torrcus roi : JH'ÍIIIC!Íl'O;•S.S•!g"!lrar ~o 
emb •t"J. de boa fé e a .JI~St" utulo prec1~asscm i'roprietarin : 1. Sitr• l•l'Op t·ÍD•I:.u.le c·•llti':.l. ~~~ re~ 
de tempo para se llahihtnrem. clanmçues !lP. terceiro,, turtllltHio o ~~ 11 direito 

,\Iam destas providencias, a p~ticionaria iucomn1u1avel ; seg"tlndo, facilittll' ~~ tr:w;;mi~· 
l~TJ!bra outros, de que faz mençao nn. ?~a s:i.o \los bens de;> raiz,,1net· garunlinr.lo r•O cotll· 
pr~llçi• • :\O Congresso, bem como nttS que d1.r:- pmdor ;t ·validade dos dir~it(l:i qno atlquire, 
gio ao Poder Executivo ecoasistem em modttl- quer facilit;Ulolo a tnl.osl~l'OIIchL, pelo simples 
c:u;õc:; ao art. 27 do decreto n.4~l B, 14, 1\J. 20 endosso do titu lo e regbtro tl:t raut<1ç.ão . · 
e outros de decreto n. 955 A, rrue regulamen- - Ne:;te :;entiJo o sy;>tern•~ Tot·rens é uma 
lou uquolle. iustituição de segnro e pot•q·•G itt!!i~lo non 

A c_ompnobi:t reconhece qur?; a idét t:a. obrl- d.·,tu~ be•Mfi~ítMt, não 1:t:do sGr imposto, deve 
::;a.toriecht!e e o neto que pretendeu lfnpol-a ser r~cnitnttvo. 
foram mal recebidm; na Capital F~deral, Pr <J · Si tr:.tz vantngeos.trnz ta.mbem m1us e cadu. 
VOC:Liltlo hostilidades á. mesma. compan.IIia, um deve ser o juiz u' su:. adop!lão. E'. vel'
que as attribne á. falta da um<l. hoa. r:om- dntie qne a colleclivirlarlo não perde, antes 
pre!tonsão das vantagens que nos proprie· g:~nh:1. com aobset'V<Ulci;~ rlo ,ystema; mo.s no 
!artos como á sociedade em geral ad>em do reg-imen da. lih:;rdade não :;e compraheode 
rcglstl'o. . a. ínterveuç;ío dos poderes publicos 11:!. eco-

Aclm (1. compunhi'\ que sã.o de alta relevan· oo!"llia dcs indivíduos, á. guiol\ de ttltel;\ , 
cin o de int~resse th collectivid:trle ~ caJ·teztl E apezal' d!lt~l'O decreto a. 451 B de 31 de 
i~lcarnmutavGl dos -ureitos dominic~es, a fa_cl· maio de 1890 estabelecido n obrigatoriedade 
hd:~.t le das t ransac<;ões, n. expansão do cred1to de registro par·~ a acqui;;íção ua); terras devo· 
real, a rnobilisação e livro cir.~ulação nos ca- lutas c ter reservado ao governo o direito de 
pita~s empregado; no.> bens de 1·aiz. r; daqui sujeitn.L' obrigatç;ria:nente ;~o mesmo regimen · 
th·;: a companhia peticlonur in (l. sua. arguu\Clll · O$ ter·r~nos e pr13dios da Co.p\t<ll Fe:leral, é 
laç<io niio só para justilic11.r a. obriga!orhrhde com tudo visivel que o pensamento que pra
do registro, como para a ttribuir aos poderes ~idiu a decretaçio <la Lei Toa•rens foi o de 
publtcos a competencia p:1ra esbbelecer o clei:mr a suo. a.dopçii.o fuculta.tivn. 
registro obri;...':ltorío. · Nem o citado decreto 11 . 451, nem o de 

A companhin conclue ~ sua. recl:l.mnção n. 955 A, que reguhtmenton aquelle, estaba
pedindo ou que lhe sejam concedUas us me- leceram providencias, que não rossem tão 
tlid,!s quo solicita, ou que se lhe ind2mnt~e somente I'ehLti>as a um regimeu da liberdade, 
das perdas e damnos resultantes do rom- ao registro fucultativo. E asstm o re~onbece 
pimenta do compromisso contrahido pelo go-~ a companhia peticiounri:l. Rc!]istto Ton·ens 
veruo. u,,bauo, quo.ndo ua sua petiçiln positivamente 

Posta assim a reclama~.ilo, cumpre :1. com· o Jeclaroa e requereu uos poderes publicos as 
misão verificar, para. a sua soluç-J.o: 1 providencias que !lcim<\ imlicou, _uo in~uito de 

1.• Si etrectivamente e de um modo formnl · se ro=ler tornar otl'ectiva a ot~r~gatorleda.de. 
ficou est>tbelee:ida quer pelo decreto n. 115..'\ A Não lm, pois, duvida qU•) o r .. gimen Tor
d~ lO ele dezemb;o de 1890, qne fe• a conce>- rens, salvo pn.ra as terrus publicas, e facul~ 
5i!.O, Q11er palo contracto ulterior que foi as- tativo. 
slgoado Ct)m o concessiouario, a obrigatorie- o dAcreto n. 1155 A, que fez a concessl.o 
da,le do registro. a. Domingos Theodoro, impoz, tlrmou o. obri-

2.• SI ao deu falta de implemento IJOr parte gatoriedude ou contém uma almples pro
U!l Poder Executivo e si áessn falta, quan~o messa 1 
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Parece á comn'Ússão que ahi não se esta
beleceu a obrig~üoriedadt! , mas tez-se uma. 
simples prome~sa. 

Antes d11 tudo, o pens;::meoto q~e se clept·e
hende do referido d·3Creto é q ue elttl o r1ua 
rez foi coolla.r á socie·lade que o C'onces
si(Joario org:.\nís ts~e o ~et•viQ!> do Regbtro 
Torrens, na Cavital Fedural, c~dellliu~se-llul 
direito de arreM.d;u• as t:ans, que conotituem 
o fundo de gr.r::t.ntia, puru. compeu~açiio uos 
seus encargos. 

E tanto assim que cons~t·vou o re~istro 
hypothooa1•io. qu", n:t llypot!Jc~o rl:! rurmal 
olwig;ttoriedede, seda cle~n<!ces:sari\>1 r:uiiiP 
bem o reconhece a. petir.lonat•ia, que eutl•e 
outras medidas lemb1·a a su1t suppr•lS•ÍÍI'. 

Na clausula. 2~ dlt 2~ tmrt(j do d·~c1·eto d1t 
concessão o Poder Exe~utivo não tornou, 
apenas pt•ometteu toront• oln·igato1·ío o re· 
gistro dentro <lo perímetro elo im po>to pre· 
rlial, sem determmar o tempo em que o 
faria. Dabi a conclusão de que o governo 
-hoje o congresso - reservou-se o direito 
de conhecer d;t opportuoldade d<~ impor .a 
obrigatoriedade do t·e~lstro . De outro modo, 
o deereto n. ll55 de lO de dezembro de 
1890, que fez à concessão, deverh~ conter o 
coojuncto das medi•tus precisas pal'il tornar 
effecliva a. obrigatoriedade, vrovidencbs que 
poderia. ter tomado o governo, si no seu 
pensamento estivesse a ídé:J. de registro obri· 
gatorio desde logo, visto como, i11v ~stido pela 
revolução · tle 15 de novembro de todo;; os 
poderes soberanos, tinh.~ ·~ cornpetencia para 
legislar, como o fez a tantos outr·osra;;peitos. 

E' visto, pois, que o concessionar io, accei· 
tando a concessão, que posteriormente foi 
ti·ansmittid.a it compa.nhi~t paticional'ia. «Re· 
gistro Torrens•, acceitou-a nGstas condições, 
coutaodo.maís com a volnota.riedade dos pro· 
prietarios do que com a. sua. obrigatoríedai.le. 
De outra. maneira · não teria tomado a. seu 
cargo o serviço do registro, si o acto da. 
concessão não contivesse as medldas regula· 
doras da. obl'ig-atorie:1ade. 

Si o ensaio não correspondeuáespe~tativn, 
si os proprietarios nãu correram a r<izer re
gistrar os seus títulos, não tem a COtnfl&nhia 
peticionaria de queixar-se sinão da. fdsa 
presumpção que ~limentou, de que uma. in· 
sti:tuição inteiram eu te nova , úa qual mal 
havia noticia. no pa.iz, fosse ·logo rerobida.. 

Estes factos não provam, é verdade, con
tra as v~ntagens do systema; mostr-.1.m slm 
que a sua prop:.ganda não eshva feita. e_ que 
de momeuto uão se mudMn as instituiçOils. 
. Elias veem t~ind<l provM, com relação à. 
appHcação do systemn ao Braz i!, que o gover
no provisorio dellas necessariamente tinha. co· 
Dhecimento expedindo o Decreto. n ll55, que 
concedeu a Domingos Theodoro privilegio 
para -enoorporar uma. oompa.uhia, a (lujo '(18.l'go 

ft~sse o serviÇo do registro na Capital Fe.le
r'l.l, não tevl} o pens,lmento de toro:.r desde 
logo obrigatorio o registro, mas que sim l'e
set'VO\i-se o direito de o fazer, qnaodo 
julgassJ oppor·tuno. · 

E a,commi:;;;ü.o, atteudendo 01ntcs de tudo 
que e do systemu. Torrens o sat• livre, pens:\ 
•1ue, quando ~e tivesse de tornai-o obt•igato
rio, mio é chegada a opportU11idade . 

AccrcscG que, si são t~u~s vn.ut<lgens va.!o· 
risat· os lmllloveis e facilitar a sua trausl'e
mnciõl, u:io e t'.l á. Capital Federa l, ma:~ :10:1 
(jS!atlos IJUe 'l obric;atorie.ladll devet•i:t s ·r irn
po.-;ta," flUI! a corwnissão igmllment~ con•lem
uaria. Na Ca!Jit ti l~edet•at os predio:~ teem 
v;tlor 1·e.d c silo de pt·omptn alhe;tçào. 
sr~tema novo e de.>conhecido entre wi,. o 

:teto Torl'l111.i, emlnra. de graodi!S v;tnt:lgeo>, 
tinha. nec~~a.ria.mente de enoonh'<ll' reluct1n· 
eia. pois que oào e$t<l.va, Cl•mo ainda não est:i, 
feita a SU:\ pl"'J>tl.o"llnda. 

A proprieuade ilnmovcl, no Bra.zil, astil 
carcada Lle pre5cripeões, que ditlicultam n. \\tia 
tt·ansferencia ; é constituid<\ sob um regimen 
re~tríctivo semi-tutelar. l:'aS:illl' de1le p;mt D 
systema Torrens, que é itltelrttmente cli vei'SQ, 
~em se ter p~·imeiramentA di.:; posto a opinião, 
é d;tr um salto mortal. 

Er-J , p•,is, bem de ver que a. reforma. não 
rossa d~sde logo bem recebid:\, que p1·ovo· 
casse llOstílidades, eomo o confessa a CJmpa
n hiu. peli cionarin.. 

Des le 1863 que se fazem enso:l.ios na lugla
terra e por esforço3 •ta. sooi&iade p 1ra as 
reformas Jegae.>. Foi pela C;tm·\ra votado utn 
bill em favor da iutrodccção tlo system~ 
Torrens naquelle paiz. A tentativa . não deu 
resnl tá.do. 

O gwerno francez teotou a.pplicsr o mesmo 
systema ás colonias da. Argelia. e ne;se san
tido foi 'I"Otad<ta lei de 20 d~ ·julho tle !8i3. 
ate 1885 oito mílb.ões de francos tinham sido 
gastos neste serviço, e quando muito a ~ro
priedade se achava. regula.rmeote constitmda, 
até fl.Q oe\l;t da. ta, sobre a centesima p.trte da 
supertl~ie da. ~rgelia.. 

E' de ver, e cur:npre não e3quetlel~o, que 
c autor do ~ystem" não cogitou sinão aos 
predios rurae.s ; o seu penso.rnento foi vnlo
risar a. estes, assegunwdo ao matuante, no 
caso de um emprestimo hypothecario,a cer
teza da propriedade do mutual'io e ao corn[l!':l· 
dor a mesmo. cousa. O pensamento domiaan~e, 
mais do que o da regularisaç!io da proprie-
dade, foi a.ttra.hil• capita.es pa.ra a agricultura!. 
fuc\lita.r a esta snã procura. 

Dea.ote destas cousilleraQOes. pensa., poiS,_ a 
commissão que no d~reto da concessão n_ao 
ficou estabelecicLJ. a obrigatoriedade do reg& 
tro, mas reservado ao poder publico cDmpe
tente o direito de o tornar, quando o jnlgass& 
opport'llll~· 
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E. porque as-lim pensa a commissão, en
ten,ie c~nse_quentemente que não tem log;>r a 
índemmsv..çao r;;clam:~da. 

Em conclusão, é a comtnissão de plrecer 
que nã.o ha que deferir no req11erimentu d~ 
colupttnllia petlcionat•iu, à qu;1l.dca. entretanto 
s<1lvo o direito de recorrer acs trib.mae;; fe
deraes si se julgar les;~da. 

Saln. ,las commissües, 18 utl aa"osto de 1892. 
- Chag~s Loba!o, I'Clhttrll'.- Glica1·io, pl·~si
dente.- F1·anç(l. Q:rv!Zl/w.- Dtttra .NkctcirJ, 
-Julio da Mas~e1ila.- Fatisl!ella Freire. 

N. 80- 1892 

[uclP.fe·re Q requerimento do Jll'. ,\n!mdn A>~
gusto de }.fc:~te;e~. c'nce.<sion•tl'io rio pl'ivi~ 
legio para abastccimel!to de agua po~tn•cl ,1 
cidade de BaturitJ, no Cear1z, pcrliarlo i•en
ça:o de direitos d·; con.çtww c de c;r;perlientc rlc 
de 5•lo p'Yra tndo.~ o.< m·• tcria~.• e fer'l'a· 
menta !l!le tcn11M! dr: SC!' im11~·rtarlo.< do cs
trangei'I'O e ~~eccssct!'ios (o1·cm [i r a a cxecu~··l~ 
das oln·as, e tl'ansp~rte gratuito Wl Esrra!la 
de Fer1·o de B(itlu·itJ, 

A ctlmmissão de fazenda e industrin. pens:~. 
que e a.certa.do indeferir a petição em que 
o Dr. Antonio Augusto de Menezes, cm~ces· 
siomtrio do prici'C{l'D para n a),astuimcnto 
de a.gua potawl r:i cidade de Baltwitd,caitCe li lo 
pela Intendencia Municip•tl c appt'n'llfl.do pelo 
Exm. Sr. governador (do estado do Ceara), 
requer isenção de direitos de conswno e de 
expediente de 5°/. p2ra todos os matel"mes e 
ferramenta que tenilam de ser import<~dos do 
estrangeiro e necessa.rios forem para exe· 
ettçc!o das abras,ll t1·ansporte !JI'atl.!ito na Estra
da de Fet'r'o de BaluritJ. 

se ímpõec, da. necessidade de não serem desfal· 
ca.t!-as da. menor pa.rcella as rendas da União, 
cuJa. competencia para tributar esta. pela Con
stituição delimitada. 

Por esses motivos, entende a commissão de 
~azenda e inuustria.~ que é de justiça inde
ietlr o pr;:sente requerimento, 

Sala. dos commissões, 31 Lle agosto de l89Z. 
-Jfursa, presidente.- IlolllC!'o Bapcisla, re
latot·. -li. Santos.- Bcltarmi,~o Ca,·aeiro.
Horcecio CJsla, 

N. 81-1892 

.T~tlrJa nr1o haw1· ?"C dc:(crü· ll'l 1'cqu~ri,tento 
rlc Guilherme Gome~ Pint~ pedilldo isen.ça.o 
(/,! di,•citn.• pcu•a tmlo o mnter:az e macl1inas 
HrJC~s~·rrios [l"rll dw1.~ (nbricas de tecidos 
de !tlf!Or.b.lo, umo.1 !m S. Miguel de Ca.mpos, 
C•ll Al''l/oas, c outra em 'l'imbattb~. e11l 
Pc:rnmnbuco, qve prate11clc {ttmlar 

Guilherme Gomes Pinto pretende fundar 
duas fabricas de tecidos de algodão-uma em 
S. Miguo:~l de Campos, no estado de Alagoas, e 
outra em Timl.Jauba, no de Pernambuco. Pede 
isençã.o de direitos para todo o material e ma
china.s que forem precisos adquirir para le
var a e:fl'eito o que tem em vista, além de ou· 
tros favores; e junta a relação desses objec
ctos. 

Entende a oomrnissão de fazenda e iudus· 
tria. que, não est11.ndo organisado esse serviço, 
nada h a a deferir. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 189'2.
J!u•·$a, presidente,-Horacio Casta, rel~~otor.
Bellarmino Carneiro. -Homero BapHsta.
Edum·do GonçallliJS. 

N. 82- 1892. 

Julga. niío hauey que deferir no reque,·imento 
de Fernando lJreyfus e ~utro pedindo i.ser.• 
çüo de direitos de importação dos materiaes 
destinados ao ser~iÇo de limpeza publica e 
particular a~ cidade d1J" S. Pattlo. · 

Desconhecendo os termos do privilegio, as 
vantagens e obrigações delle deftuentes, só ê 
licito á commis..oão presumir que o peticio
naria, ao firmai-o. pesou cuidadosamente os 
:pró e contra do compromisso que esponta
D€amente tomou, sem contar com os favores 
que lhe p11dessem a.dvir da complacencía. do 
Congresso Nacional, P' der inteiramente alheio 
a um negocio de caracter eminentemeute 
mulli.ci:paJ.. Fernando Dreyfus e outro contractaram 

Não colhem as allegações-da existencia do com a. i'ntendencia. municipal da cidade de 
precedente nem de ser suave para. o estàdo o S. Paulo o serviço da limpeza publica e par• 
favor requerido. ticula.r da mesma cidade ; e pedem, para boa 

O precedente do erro não deve servir de execução de seu contracto, isenção de direitos 
impulsão para reproduzil·o, mas de funda- de importação dos materiaes destinados ãquel· 
menta para. não reincidir nelle. le serviço. 

O làvur requerido, ai~d,.r !lue sua1le, im- A commissão de fazenda e industria, porem, 
· porta em onus para o Thesouro Federal, sem entende que nada ba. a deferir. 

o pro-veito correspondente, e é bem certo que Sala das sessões, 29 de agosto de 189-2..-
o onus inCUll).be a quem usufrue o benefl.cio Mursa, presidente.- Roracio Casta, relator. 
que delle decorre; -BeUarmin.o Can1eiro.- Homero Baptista.-

Accresce ainda a consideração, que a 'Wdos .&lua.~·do Gonça,ues. . 
C&mara V, Y s 
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N. 83-1892 

Jnderere o r equerimento de .ffi1·a ·J~ W: ][a-
. pes Junior, incorporada": da companh~~ Co

tania Bra:;ileira, com sede em Mace•o, pe
ditulo isenção de direitos pa.ra o materia~ que 
importar 

tor.-Brazilio dos 8antos.-Horacio Costa, 
veucido .-Eduardo Gançal'ties. 

0 SR. PRESIDENTE designe para. 2 a. seguin~ 
ordem do dia. 

I• parte (até ás 3 horas)-Continuação da 
votação da.s emendas do Senado ao projecto 
n. 6 A, organisando o Districto Federal ; 

. Do parecer n. 70, approvando as eleir,llCS 
o cidadão norte-americano H1ra.m W • M~· realisadas no estado da. Babia., menos as im

:pes ·Júnior, como incorpo~or da. Ooml?'!nlua pu"'nada.s e reconhecendo deputados pelo mP.s· 
Volon.ia Bra::ilcira, com séd~ em M~o. es- mo0 estndo os Srs Dr. Manoel Caetano de Oli
ta.do de A1agôas, ~e isença.o de d1~elto de veira Soares. 1• tenente Francisco de Mattos 
importação e exped1ente para o material, ma- e en"enheiro Lycurgo .Jose de ~lello; 
cbinlsmos e seu~ perter_1ces, encanamentos ~ro. Dó" project.o 11 • 1-15 B, concetlendo amnisth~ 
fornecer agullo as fa.br1cas e casas dos_op -~- aos revoltosos que tom;Lra.m parte nos mOVI
rios, canos de barro par-a. e_sgotos e ma.~s arb· mentos revolucionat•ios de Ma.tto Grosso, de 
gos necessarios li. construeçao e monta,gem das janeiro a junho de 189-2 (3• discussão); 
tabriCM e seus _pertences, e ao s~neamento do Do parecer n. 71, deste _a.nno, <;ent-ede~do 
Nucleo lfldustr'at que a. compa.nb1a tem de fun- dispen.•a. do serviço a.o contmuo LuiZ Ferretra 
da.r, construir e montar. de Barros (discussão unica.); 

Com . inobscurecivel solicitude, ~ gQverno Do projtleto n. 161, deste anno, autorisa.n-
republicano t.t:m·se e~penhad?JlOr 1:n~remen- do 0 governo a abrir um credito supplemen· 
ta.r as industm.s na.c10naes, J<l. facll!ta.n<f:o) a to.r de 540 :000$ á. verba. n. 17 do art . 7• da 
orga.nisação e incorporação das co~pa.n~u~. lei n. 26 de 30 de dezembro de 1892 (3•discu~· 
já. súpprimi'ndo o~ atten~ndo as un~~1çues são); . · . 
queoneravama.mtrodu~odosmac1um~mos Do projecto n. us, deste anno, autorisan
e instrumentos e já. e~ta.belecendo um regl[nen do 0. "averno a reor"'a.nil>a.r o serviço da Re· 
fisCal de reiçã.o proteccioníst ' ~ . p:1rtiÇão geral dos Telegraphos e a alterar o 

.Na tarità das alfandegas em vtg:or, so~ n. respectivo regulamento, segundo -as ba.sesque 
909, l007, 1009, lQ'>..A, etc. e~c., está eife :ttva- estabelece (1• discussã<J); 
mente oo~Sa.g~a.da. a. protecça.o que él;O ~stado Do prôjecto n . 151, deste ann~, c~a.ndo 
e permitttdo dispensar, no momeJ?.to. ~ ll'_l~us- uma. colonia. correccional no :propr10 naciOnal 
tr1as do paiz. Ir alem ~o que está. a~ estipu; -Fa.zenda da Boa Vista.,--:na Para.~yba. do 
lado é ·pertui'ba.r o reg~men fiscal VJgente, e Sul estado do Rio de Janeiro, espec11l.ca. os 
desfalcar a. renda fedet:al adstricta. _pela. CoJ?-- indivíduos que a. ella pôdem ser recolhidos e 
stituic;ão a uma. determma.d.a. s~mma. d~ tn- dá. outl'll.S providencias {1 • discussão) ; 
bu.tos·,.-inconveruentes d~ sens1vel graVIdade Do projecto n. 81, de.I891, regulando as 
no periodo corrente de S(>rias dltll.cUlda.des fi.- promoções na. armada. em tempo de paz e 
n~nceiras e de o~ga.nisa.ção dos multiplos ser- em tempo de guerra. (I• discussão); 
Vlços da. Republica. no projecto n. 145 A, de 1891 , mandando 

A concessão de favores ás industrias não realizar ·por concurrencia. publica, as obras 
deve ser parcia.lisa.da., o que é caracteristica- publicas' federaes que devem ser oonstruidas 
mente iJ?justo e illogico~ mas subordinada a. exclusivamente a. expe~ d_!lo União-, pode~d~ 
um "CODJUDcto de benefieJ.os que acudam. a to- ser ta.mbem por a.dmi.nistraçã.o as obras mili· 
dos os ramos industriaes. . . tares as de grande urgencia. e:as de pequena 

Por isso mesmo, ha.ven~o ~ IDlD.lS~o da. fu.- importa.ncia. (I> discussão}; · . 
zenda.-solicita-mente alludtdo a. necess1dade de Do projecto n. 100, de 1891, passando a 
rever-se .a cons~lidação das le!S das ~lfa.ndegas Municipalidade a ad.ministrayã.o dos cemite
e respect1va. ta.rüll., parece malS curta.l, em. vez rios publi.-os, dá outras proVldencias e auto
de conceder, a esmo e sem re.,"'''a, favores de risa 0 Presidente da Republica. a mandar fa.· 
iilenção de direitos ~ compa.nhia.s e particula.- zer a: conta afim de ser indemniza.da a lrma~
res peticionarias. a.uc~riSJr o Cor:gresso a. re- d.ade de Sa.~ta Cas~ da_ Misericordia da. C8.pl· 
viSão. daquella. consohda.çao e _ta.rtfa., no sen- tol Federal (1• discussa.o). . 
tido de ·serem ampliados, uruformemente, os Do projecto n. 13l,deste anno, a.utonsando 
fa.vores ás diversas indnstrias na.cionaes. 0 governo a. eontra.ctar com o Cida.dã<Lperua.no 

Assim pensando, a. oommissão de fazenda .e JulicY Bena.vides o servij)O de na.!ega~o e 
. indtlstria e de parecer que se negue deferi· transporte de merca.dOrl&S p~lo riO Iça ou 
. mente à. petição do incorporador da. Compa- Putumaxo, sob as condições que estabelece 
Mia Colonia Bra:tileira. (3• discussã.o); . . . . · 

·· Sa-la das commi.<:Sõts, 27 de agosto de 1892. Do .Pr!>jecto ~· -141, d!-5te aun\;:-:~~~ 
. -Mursa, presidente.-Homero Baptis~, rela.- dos. dfreitoB de. ·ilnportacio e~ ..... .. 
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jectos necessario> ao estabelecimento do Stran· 'o governo a contra.ctar com João Ta. vares d& 
ger's Hospital (1• discussão) ; Silva t~ construet;.ão, uso e goso de uma. estra-

Do peojecto n. 132, deste anno, isentando"' da de ferro com p~ivilegio por · 57 a.nnos, de 
do pagamento do imposto predial o edificio em accordo co~ as leiS sobre estradas de ferro .e 
que funcciona o Gabinete Portuguez de Lei- garantia deJll;ros de 6· 1

• sobre 30.000$ po~J:ti· 
tura, desta cidade (la discussão) ; lometro, partmdo _do R10. P<\rdo, no Espll"lto 

Do projecto n. 155, deste anno, autorisando Santo, !"t~ S. ~oao Baptista, em'Minas Ge· 
o ::ovcrno a contract..v como engenheiro Mel· raes (I d1scussao); 
ville Hora as obras que se propõe a executar, Do projecto n. 1-16, deste anno, autorisando . 
por si, ou companhia. que organísa.r, na. ilha. o governo, tendo de desa.nnexa.r o serviço dos 
1las Enxadas, no porto e babia do Rio de Ja.- suburbios na &-tr-dda. de Ferro Central do 
neiro, medeante condições que estabelece (I• Brazil. a contract.'U' com Justin & Bandeira 
discussiio) ; ou companhiil que organisarem, o. oonstruc· 

Do projecto n. 83, deste a.nno, mandando ção lle uma. estrada de ferro aerea. do largoS, 
pago.r a }lensiio de 120$ concedida a D. Maria Francisco u. Su.popmniJo., segundo us condições 
Augusta P'et·reira. de SOuza, vim·a llo bt•iga- que estabelece (!•discussão); 
deiro Ant.onio Tiburc~o Forreim uo Souza Do pro,jecto n. 17, de~te u.nno, i~cntando de 
1lesde a data. do fa.llec1mento de seu marido direitos do imp01·ta~~ão Oi!! matcritlCS e machi
(discus:lào unica) ; nismos que ·~ comp:mhit\ Na.ciomü de Forjas 

Do projeeto n. 270, do I!.IUlO pa...;sado, conce- e Estaleiros destinat• ã. instalb.Lt;Uo \los seus 
dendo um arino de licenc;a., com ordjlnado, a. estabelecimentos (I• discussão); 
.Tose Mer.des Abranches, mestre da olDcina de .I>o projecto n. 274, de 1891, concedendo ao 
a.ppa.rethos e velas da directorla de construc- cidadilo João Pereira Vidal isenção de direiros 
ÇO"..S na.vaes do Arsena.l de Marinha. da. Ca.pita.l sobre o azeite doce, chumbo, estanho 1! folhas 
:Federa.l (discussão unica.J ; de Flandres em lo.minas, que hnporta.l' para, 

Do projecto n. 147, deste anno, concedendo . o consumo da pesca, no estado de Santa Ca· 
um a.nno de licença com ordenado a Pedro· tharina. ·(1• discussão)~ 
Ca.ndido da Cunha. Valle, 2• officia.l do. Secre- Do pa.recer n. 34, de 1892, indeferindo, por 
ta.ria de Marinha., para tratar de sua sa.ude não ser da. competencia. do Congresso Nacio· 
onde lhe convier (discussão unica) ; ·nal, a petição do conego Amador Bueno de 

Do projedo n. 81, de 1892, autorisa.ndo o Barros, sobre isenção do imposto de trans
governo a mandar pagar ao alfereii honora.rio mis>ão de propriedade e de decimas urbanas 
do exercito Antonio Paes de Sã Barreto a · para. o predio em que funcciona o Asylo Isa
quantia. de 2:59"2$, por dilferença. de soldos bel, nesta capital (discussão unica) ; 
atra.zados, que deixou de receber (discussão Do l)a.recer n. 57. deste anno, inde ferindo o 
unica); • requerimento de Manoel Luiz de Mesquita., . 

Do projecto n. 82, deste anno. autorisando pedindo autorisação para extra.hir uma. lote-
o governo a. reformar, no posto de tenente ·do ria a favor do Montepio dos FunccionariO!! 
extincto corpo de policia desta. ca:pital, o capi- Publicos (discussão unica); 
tão honorario do exercito. ex-tenente desse: · Do projecto n. 115. deste anno, autorisando 
corpo, Antonio Jose Alves (discll83ão unica.); o governo a transferir para as armas de 

Do projecto n. lr2, deste anno, autorisando infantaria e ca.vallaria, conforme as habilita-
o governo a mandar contar como tempo de çõesde cada. um, os ofticiaes do exel'ciio pro
emba.rque, parao:;; e1reitos lega.es, o tempo em movidos durante a guerra do Pa.ra.,crua.y para. 
que o capitão-tenente João de Andrade Leite a de artilharia. que nesta se acharem ·sem 
serviu como official superior e instructor na poder ter accesso por falta. de habi:H~es 
Escola Naval, e faz extensiva aos instructores scientifica.s (2• discussão) ; . 
e mais officiaes que servirem nos navios rles· Do additivo n. 72 B, deste anne (a.ddltivo 
ti nados á instrucção dos aspirantes a guardas· destacado na 2• discussão do }lrojeeto de fixa.
mQJ.'Inha a disposição do art. 13 do decreto çã.o da força. naval para o exercicio de 1893), 
n. 29, de 14 de ma.rco de 1891 (discussão a.utorisando o governo a remover o arsenal 
unica); · . · . de marinha. da Bahia, a. mandar construi'!' 

Do projecto n. 158, deste anno, autodsando uma mortona em Matto Grosso, a. ·esta;belecer . 
o governo ~ contracta.r com Francisco Fer- na. Escola. Naval o ensino de torJ)edos e de 
reira de Moraes. sem onus ·a.igum pa.r& o Es· applicação da electricidade á. marinha . . crea.n· 
lado, a. introducçã.O de 500 ou mais traba.lh&- do uma cadeira especial, e a reformaT· a.s es
dores liberianos, p~.ra auxiliar o servi~:<> da colas praticas de artilharia e torpedos e aill'e· 
ca.r·ga. ~ e descar~ . de navios ·no porto de ar diversas escol.•s (discussão unica.); 
Santos (1• discussão) ; . l!lo projeoto n . 103 A, de 1892. crea.ndo um 

Do projecto 153 A, "regulando as re~ loga.r de )LUdítor de guerra ; 
entre :locàdoJ:"e'loca.tori_o. -;. · . :Do pr'?Jecto n •. 70 A, d~ a.nno, _isentando 

Do proje<m1L. 120, ·~ &IWo, a.utorisando dos d!i'eitos·de unportaQii.o~ expediente f.odo. 
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o material e machinismos destinados ã. con
strucção da fabrica de tecidos da <<Companhia. 
Ma.nufa.ctora Fluminense», situada em Nithe
roy, no estado do Rio de Janeiro. (3• dis-
cu:;são); . 

Do projMto n. 70 B, deste anno, isentando 
de direitos de importação e expediente todo o 
material e machinismos destinados á «Fabrica 
de Tecidos Pa.ra.hyb&na~. estabelecida na ca
pita.l do • sh do da Parallyba (3• discussão); 

Do pro,iecto n. 70 c. deste anno, isentando 
direitos de importação os mat.eria<!s o machi 
nlsmos d&.:tinados ãs fabricas das Compa.n!üas 
Flaçãe e Tecidos de Pernambuco~ (3• dlscus-

sã~l; di~cussiio do projecto n. 160, autorisanlo 
o governo o. abrir, no ex~rc;cio corrente, um 
cr~dito suplementar de ~ 33.826·0..0 pa.r-J- a. 
conclusiio das obras do prolongamento da 
Eatrada de Ferro de Sobral a lpu, no Ceará; 

a· discussão do projecto n. 96 c autori· 
sando o governo a contractar com quem mais 
vantagens ofi'erecer, o ser;·iço de reboque, 
por meio de vapores, nas barras dos r ios Ua
pimirim e Be.nevente, no Estado do Espirit.o 
Sanro; 

2"' discussão do projecto n. 19. aubrisando 
·o governo a. ·conceder :_tos otficiaes e praças do 
exercito maiores de 21 annos. dispenso. do 
excesso de edade para. matricula nas escolas 
milit.Gres da. Reptiblica.; 

Continuação da ~· discussão do pro.jecto 
n. 14.4 A. deste a.nno, opinando no sentido de 
não ser . adoptado o projecto n. 144. deste 
a.nno (do Senado), que permitte a. livre en
trada no territorio da Republíca. a immigran
tes de nacionalidade chineza e japoneza, sob 
as condições que estabelece. e autorisa o go
verno a promoV"er a execução do tratado de 
5 de setembro de 1880. ·com a China., a cele• 
brar tra.ta.do de oommercio, paz e amizade 
com o Japão e a esta.belecer agentes di.ploma
tioos e consulares nesses paires, reportando-se 

. ao juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste 
a.nno; . 

Continuã.ção da 2• discussão tio proJecto 
n •. 122, deste a.nno (reorga.nisando o Supremo 
Tribunal Militar}; 
· 2• parte (âs3 horas ou a.ntes)-3• ~iscussão 

do projecto n. 154 A, ti:mndo a despeza do 
Ministerio da Fazenda para o exerc'cio de 
1893 . . . ' 

2' discussão do projecto n. 69, des.te anno, 
· a.utorisando o governo a conceder a J osé Au· 
gusto Vieira. e· outro a construcçao, uso e 
WLQ. durante 30 annos, de uma estrada de 
ferrO de sapopemba. a ifua dO GOV!.!l'nadeir, 
medeante certos fa-vores ; 

p discussão do projecto n. 98. deste a.nno, 
autori.sando o governo a conceder a Honorio 

.. . Lima. . a. .. construcção. uso e goso de uma ~
~ de terro do porto de Angra. dos Re1s, 

no est.ado do Rio de Janeiro, á esta.çli.o do 
Cruzeiro, no estMo de S. Paulo, medea.nte as 
condições que estipula ; 

l• discussão do projecto n. 133, deste anuo, 
derogando o art. 187 do decreto n. 1 .030 de 
14 de novembro de 1890, dispondo que os 
seis escr1 va.es das camaras civil e criminal do 
Tribunal Civil e Criminal sirvam cumulaii
vamente pera.nte at: duas camaras medean~ 
distribuição; 

Discmsão nnica do projecto n. 156, deste 
a.nno. autorh:ando o governo a. ·considerar a 
reforma compulsoriament~ dada. ao omciul de 
faz.:mda de 2• classe Antonio Mariano Barreto 
Per<-il"d Piuto na etrectiYidade do po;to de I• 
tenente I<ID que íbi gradu11do a. do posto !m· 
medlato; 

Discussilo unica. do projecto n. 159, de<'le 
a.nno autorisando o governo a conceder a.o 1• 
estripturario da t hesouraria de fazenda do 
Amazonas, Emiliano Olympio de Co.nalho 
RebeUo, um ;~nno de hcenca, com os venci
mentos a que tiver direito. para tratar ue sua 
sa.ude onde lhe convier. 

Levanta-se a. ses..~ ás 4 1/2 horas. 

851
. SESSÃO EM 2 l>E SETEbl.BRO DE 189'1 

Presidcncia rios Sr> . Víotti (f" tJice-presitlcnte) 
e J,.ao Lores 

Ao meio dia. procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Viotti, Azeredo, At ha.yde 
Junior. Paula Guimarães; João de Avellar, 
Uchóa Rodrigues, Indio do Bra.zil; Comt1io, 
Pedro Chermont, Matta Bacella.r, August.o 
Montenegro. Costa Rodrigues, Casimira Ju· 
nior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fia.lho, 
Nogueira Parana.guâ, Nelson, Pires Ferreil".! . 
Ma.rtinllo Rodrigues, João Lopes, Frederico 
Borges, José Bevilaqua, GOnQ!llo de Lagos, 
Nascimento, Almino Affonso, Epitacio, Couto 
Cartaxo. Sá Andrade, Retumba. Tolent.ino de 
C:trvalho, Gonçalves Ferreira, José Mariano, 
Joaquim Pernambuco, Juvencio de Aguiar. 
André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, An: 
nibD.l Falcã.o, Pereira Lyra., Joã.o de Siqueira, 
João Vieira, Luiz de Anllrade. Espírito Santo, 
Bella.rmioo Carneiro. TheophHo dos Santos •. 
Oi&icica., Rodrigo de Ara1tj o, Euclides . Mal~. 
Ivo do Pra :o, Oliveira Vulladã.o, Leandro 
Maciel, Fel;sbeUo Freire, Au!(USto de Freitas, 
Paulo Argollo, · Tosta, Zama, Arthur Ri~, 
Garcia Pires, Marcolino Moura,. Se\'eriao 
Vieira., Santos Pereira., Milton, Francisco So
drê, Leo\igildo Filgueira&, Barão de S. Mar
cos, Sebastião Landnlpho, Prisco. Paraíso, 
Horacio Costa, Novaes Mello, Fonseeà. e Silva, 
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Fonseca. Hermes, Nilo Peça.nha. U1•bano Mar- ' credilo supplementa.r de~ 33,826-0-0 para. a. 
condes, Manhãe-; Barreto, Cyrillo de Lemos, conclusão das o bras d • prolon~mento da Es
Oliveira Pint.o, Virgilio Pessoa, França Car· trada de F. rro de Sobral a Ipu. no Ceará. 
vo.lho. Luiz ~~urat, Baptista da Motta, Fróes Não have:ldO qmm peçlt a pLt1avra, fica a 
da Cruz, Alcmdo Gu"nabara, El'ico Coelho, discussã.o ence1·rada e adiada :~. votação, por 
Lope::; Tro~·ão, Furquím 'Werneck, Jesuino de falta de numero. 
Albuquerque, VíniJaes, Thoma-z Dalfino, An- 3·• di~russão do projecto u. 9ôC, deste anno, 
tonio Olyntho, Badaró, João Pinh~iro. Pa.ci- autol'isando o gover110 a contractar,c~m quern 
fico MaSCJlrenhas, Gn.briel de 'Ma.::,.-alhães. L~o- mais vantagens offerecer, o serviço de rebo
nel Filho, Chagas Lobato, Jacob da Paixã.c, que, por meio de va.por·es, nas barras dos r ios 
Alexandra Stocider, La.mouniel', Alvaro Bo· Jr.a.pemir·im e Benevente, no estado do Espi· 
te1t10, Americo Luz, D:~tra Nicacio, Mano~! !'itO Santo. 
Ful~encio, Aristideil Mu.iu., Gonçalves Ramos, Não ha.vemlo quem peç.a. a. pa.lavra.. fica. en-
Carlos das Chagas, COsta Machado, I<'erreim cerrada a. discussão e adiada. a vota{:ão. 
Habello, João Luiz, Glicerio, Cesar io Mott.t 2• discussão do projecto n. 19, autorisando 
.Junior, An~elo Pinheiro, Mursa, Alfredo o go,;crno o. conc~uer a.os officiaes e praças do 
Eltis. Almeiaa No~eira., Julio de MesquitA, exercito, maior .>s de 21 annos, dispensa do 
Bra.zilio dos Santos, Fleury Cnra.do. Leopoldo e~cesso de edade pn:ra a matl'icul:J. nas escolas 
de Bulhões, Alves de Castro~Urba.no Gouveia., milita1·es da. Republica. 
Caetano de ~lbuquerque, ~larmino deMen- o SR. P.RESIDE:-i'rE anauncia. a. votação do 
donça. MarCiano de Magalbae~. Edua.rdo Gon- art 1 o 
çalves, Lauro Muller, Carlos CiLmpos, Sch- · • 
midt. Pereira da Costa, Julio de Castilh05, 
Bol'ges de Medeiros, Alcides Lima, 'J'hornaz 
Flores, Homero Baptista e Cassiano do Nas
cimento. 

Abre-se a s~ssão. 
Deixam de comparecer, com causa pa.rtici· 

pada. os Srs.: Henrique de Carvalho. Justi· 
niano de Serpa, Jose A vclino, Miguel Castro, 
Amorim Garcia, Pedr·o Americo,Rosa. e Silva, 
Meir~ de Vasconcellos. Pontes de Miranda., 
Sen.bra., Viríato de M~deiros,Ja.cques Ourique, 
Mayrinlí, Franei~o Veiga, Gonça!Yes Cha· 
Yes, Domingos Roclla. Palieta. Moraes Ba.r·ros, 
Lopes Cba.ves, Adolpho Gordo, Carvalhal, 
C;~rlos G~\l'Cia, Moreira da Silva, R.ubião Jn

. nior e Menna.. Ba.i:·ret.o. 
Deixam de comparecer. sem c:tusa partici

pada, os &'rs. : Dionys:o CerQueira. Villa. Vi· 
çosa, Alberto Brandão, Joaquim Breves, Sam
paio Ferra.z, Figueiredo, Ferreira Brandão. 
Costa Senna. Dvmin~os Porto. Ferreira Pires. 
lltonteir o \la. Silva, Ma.rtinho Prado, Domingo> 
de Moraes, Paulino Carlos, Costa Junior, Cin
c!nato Braga. Ferna.nd~s Si mas, Lacerda Cou
tmho. Victorino Monteiro. Assis Bmzil, Roeba 
Ozorio. Fernando Ahbott e Demetrio Ri
lleiro. 

E' Jid~ e sem debate approvada a acta da 
s~ssão antecedente. . . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PB.ESIDENTE-Nã.o havendo numero 
para se proce ler ás votações indicadas no co· 
meça da ordem do dia., passa.-Sl! ás ma.ter:as 
em discussão 

3• ·liscussão do projecto n . 100, a.utorisa.n'!o 
o governo a abrir, no exercicio corrente~ -um 

o Sr . .E:::pirito Santo- Sr. pre
sidente, chamada. a. minha. attenção por um 
dos illuscres l'epresentantes desta Camara 
para o projecto cuja discussão foi annunciada 
pelá mesa, pedi a palavra. com o :fim de não 
permittir que fosse encerrada :J, discussão 
sobre um a.s$umpto cujo interesse me corre 
particularmP.nte o dever de salientar, porque 
diz respeito á cla•se a que pertenço. 
Pedi~ palavra. sobre o projecto e. não pre

tendendo occupar a attençãa da. Cama.m sim
plesmente com o intuito de de.o:envolver dotes 
oratorios ou de fazer torneios de rethorica, 
aos quaes não estou habituado, devo dizer 
que o assumpto do projecto em discussão não 
póde merecer a minha reprovação . . • 

O SR. A!tTHUR. Rios-A s11a repr ovação 1 
O S tl. ~IR.D'O SAl\'TO • • a. minha repro

vação, porque, educado nos princípios de li
berdade, entendo que a instru.~o n ã.o deve 
ser negada a quem quer que seJa. 

Convencido de que é efrcctivamente a. in· 
strucção a principaL base do editlcio a.rcbite· 
ctado IJOl' aquelle.<; que s~o verdadeiros secta
rios do regimen livre, não acho explicavel 
que se procure trar.car a.s portas do; sciencia. 
áquelles que solicitam o seu ingresso nell.& .. 

E não podia pens:~.r de modo contrar10, 
qua.ndo o projecto em discussão procura f~er 
desa.ppa.recer unicamente a clausula esp~Clal 
do numero particular de annos que constitue 
a. idade do individuo, porque certamente não 
seria consentaneo com os preceitos do bom 
senso pratender estabelecer !1- incompetencia. 
da. aptidão intellectua.l medtante certó nu· 
mero de a.nnos. 

o desenvolvimento intellectua.l póde dar-se, 
qualquer que seja. a idade do indh1duo ; de
pende de uma serie de causas diversas, e a. 
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gradação e rapidez com que póde elle rea
Jisar-se depende de uma . serie multipla de 

· motivos difl'erentes. 
E' verdade que o individuo desde a infan

cia. ate sete n.nnos adquire maior somma de 
desenvolvimento do que dessa idade a adoles
cencia.. 

Mas o desenvol'"imento individual e facto 
tão complexo, depende de causas tão variadas 
que não é dado a quem quer que seje. dizer 
em abstracto, em absoluto, de modo geral, 
quaes as condições definitivas em que se deve 
dar o desenvolvimento humano. 

Quer consideremos, em relação â intelligen· 
cia., quer em relação a. diversas outras 1\tnc
ções, qqer em relação ás funcções physica.s 
propriamente ditas, eu, que sou convencido 
partida.rio do systema democratico, acredito 
que a. sociedade marcha e se desen,·olve sem
pre que se cultivo. com aproveitamento a sei· 
encia, que se l'IL.'Wt os horizontes dos conheci· 
mentos humanos, que se desvenda. o veo 
turvo da ignoro.ncia. 

Querer oppor obstaculos ao desenvolvi· 
mento intellectual de um individuo,pelo facto 
de ter este attingido a idade de 21 annos, não 
me parece curial. mas uma pretençã.o de ac
cordo com os princípios acanhados, com })re
conceitos sem fundamento real. 

Pretender cortar os v005 da intelligencia. 
que muito embora, rasteja durante a. pri
meira. idade em plano inferior, mas que dabi 
em deante procura elevar-se. não e generoso, 
e si quizessemos sahir do desenvolvimento 
theorico, da.s considerações philosophicas, 
:para observar praticamente o facto em si, 
veriamos que tem havido homens, revelando 
intelligencia inculta. até a sua maturidade e 
em consequencia. da. energia da sua vontade, 
da applicação da sua intelligencia,no seu des
envolvimento,,. adquiriram o cultivo de or
dem bastante elevada e salientaram-se acima 
das mediocridades. 

O SR. ARTHUR Rios-Esta é a excepção. 

mecaniea, que é lei do mundo inteiro, a lei 
da:s reacções, vencer o desagrado, as compres
sões, as contrariedades, elevando-se acima das 
contigencias em que se veem presos por 
ca.usae accidentaes quer o individuo, quer a 
humanidade: 

Acho procedencia no projecto que se dis· 
cute e o contrario do que elle exige é que con
stituíra a excepção. 

Ao contrario, não e excepção, como disse 
o meu collega, porque justamente n[t idade 
de 21 annos é que o homem attingea pnjançlt 
das suas forças. o desenvolvimento das suas 
funcçües organica.s, a.ttinge a verdadeira in· 
t~nsido.de das suas faculdades. e, portantJ) 
pPlo impulso natural a que obedecem todo~ 
os homens; de elr.vur-se acima de suas pm
prias fraquezas. é nessa occa~ião que e\le tem 
mnis força. para sahit• da sua ignoranchl c 
mu.is desejo e mais vitalidade para o seu ue>· 
envolvimento intellectua.l. 

E' então que elle desenvolve a sua intelli· 
gencia. em consequencia do intluxo de r:ausas 
diversas, que cercam essa individualidade 
tenra, para proporcionar o meio de florescer 
e tornar-se pujante em suas forças compre
hensivP.is, em sua energia su8ceptível de ser 
modificada pelos factos do mundo exterior. 
Além desta situação especial, existe um~ 
outra em que o individuo desenvolve-Só pela. 
acção propria., pela iniciativa. real de sua 
uniea individualidade; e então que as
sume a autonomia individual, a posse de si 
proprio, e então, com a aeção de sua von
tade, consegue· obter a. intensidade de sua 
energia, no sentido de elabot·ar el!e mesmo o 
seu proprio aperfeiçoamento, 

Em taes condições, julgo que o projecto em 
questão, attendendo ás leis gera.es que presi~ 
demo desenvolvimento humano nas diveesas 
pbases e!fl que elle possa ser considerado. 
deve ser acceito. 

O SR.. EsPIR.ITO SAJ\"To-Considero a exce
pção o obscurantismo, o atraso, o enerva
mento de furças; não posso considerar exce
pção o desenvolvimento, o progresso, porquf:! 
ju.Stamente desenvolver-se :progredir ,illustrar
se é a regra. 

• O SR.. ARTHVl!. Rios-Da humanidade. 

E' um projecto liberal, um projecto demo· 
cratico. E agora, quando vemos. falsear 
a Republica por toda.s as suas fórmas, quando 
nmos despresada a lei em todas as suas mo
dalidades: parece que mais do que nunc<t, 
não devemos acompanhar esse movimento 
retrogrado, querendo trancar as portas u~ 
sciencia aquelles que solicitam, qu~ apenas 
attinJ,oiram a idade de 21 annos, 1dade em 
que a. lei lhes nega os recursJs para o seu 
desenvolvimento. 

O SR. EsPnuTo SM\'TO-Não só da. humani- · Ponhamos um dique a marchil. rett-ogra.oa 
dade como do individuo tambem. que vamos seguinllo e abramos a. estrada àa 

A regra~ um e ?utro e a:perfeiçoar~~·.e sciencia a 11uem ao menos soliciW. o favor que 
elevar-se .. e a pproxzmar-se da perfectzb1h- 0 Poder Legisla ti v o lb 'o a conceda. 
dade. ~ é a regra. para quem esta con· Tenho concluído. 
stantemente entre os embates da deprecia~o Ninguem mais pedindo a palavra, fica .rn-

. social, das difficuld:J.des, dos ataques de or- cerr ·da a di.Scu$ão do art. 1• e sucesst>'a· 
dem diversa. mente dos seguintes e a.l)iadas as votaçõe>. 

· : ,A ~Wn.. é procurar por U!Da lej gera~ d~. Continuli.Ção da ;~.a discu~ do proJecro 
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n. 144 A. deste anno, opinn.nüo no sentido de 
não ser adaptado o prQjecto n. i.t.l, deste 
anno (do Senado ), que pel"mitte a livre en
trada do territorio da. Republica a immigran
tes de nacionalidade chinem e japonez:t, sob 
as condições que estabelece, e autorisa o go
verno :1 rromover a e:xe~uc:ão do tratado de 
5 de setembro de 1880, com a China, a celebrar 
tratado de com,mercio, paz e amiza.de com o 
.l:l.pã.o e a estabelecer agentes diplomatícos 
e consulares nesses paizes, reportando-se ao 
juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste 
anno. 

Alem disso, acc.rt>sse a epidemia. de febre 
ama relia que tem invadido S. Pa,ulo e, que 
ninguem it.'IIOrB., e U\Ua força de contribuição 
li. corrente immigratoría. 

?.{a.s, não para ahi. 
Em relação á immigração europea tem o· 

Brazil de Iuctar oom tres paizes a America do 
Norte,a Conlederação Argentina e a Australia 
do Sul. 

E' um facto que, por mais de uma razão 
estes paizes entram melhor armados na luta, 
e a sustentar-mos luta enorme que essa con.:.. 
currencia accarretar-se-.lw. de despender 
grandes sommas que, como já disse, não são 

O Sr. Coeta. Machado vai con· compensadas pelos.resultados que se poderão 
t.inuar a serie de consideraÇões que iniciou obter. 
sobre o projecto em debate, e que teve de sus· Vai agora responder ás considerações do 
pender em obedien<:ia ii.O regimento. nobre senador, o Sr. Aristides Lobo, sobre as 

Não acreditou que o nobre depu"tdo pela opiniões dos fazendeiros paulistas em relacão 
Capital Federal, o Sr. Vinhaes tivesse depois ó.. immigração chineza. Para isso li uma. cor
disto requerido o encerramento da discussão, respondencia do nobre deputado, o Sr. Wer
por desconsiderações ao orador ou por into- nek, que prova CJ,Ue a opinião geral dos faJ.en
lerancia, pois reeonhe~endo em S. Ex. um deiros paulistas e favoravel a essa immigro.
ca.valheiro e um republicano, não póde lhe ç"'<LO. 
ad~ittir taes intenções a. primeira imcom- Terminada a leitura diz que vai suspender 
pattvel com o seu cavalheirismo e a. se- de novo as suas considerações,pois ,j<i. ha. o nu· 
gunda com o seu republicanismo. mero na. casa.. 

Passando ao assumpto, diz o orador que a. 
necessidade suprema do paiz e um trabalho OS&. PRF&DEl\'TE -Havendo numero nn. 

. que por sua intensidade e extensão pr()(].u1a. casa vae-se proceder á.s votaçi>es indicadas na. 
sutficientemente pará satisfazer o gra,nde ordem do dia. 
onus que peza sobre o er~rio publico Vou .submetter a votos a.s emendas do Se· 

Este trabalho não nos IJOOe dar antigos es- nado <W pro.:ecto n. 6 A. deste anno, organi
cravos: porque o negro conservou por toda. sando o Distric.to Fedeml. 
IJ!lorte os seus traços psychologicos: a indolen· o SR. ARTHUR Rios (pela ordem)~Fazendo 
cta. e a va.gabundagem. SOb o regimen servil parte da o.rdem do dia a votação d~ parecer 
e~tes instinctos,eram atenuados pelo constl"an- acerca dos deputados eleitos pela. Bahia e sendo. 
gn~ento_; ~m a abolição, porem, os vícios materia urgente que deve preceder a. tod<~.S 
ca.ra.ctertst1cos da raça manire.taram-se em as outras, requeiro a v. Ex. a urgencia para 
toda a nudez e o que seguiu é o que todos sa- ser votado em 1, logax: o parecer n, 70 A. 
bemos: elles não trabalham porque um tra-
balho é uma escravidão e dizem que não se li_ O SR.. PRESIDENTE-V. El::. pede a inversão 
bertaram pal"a se escra Visarem de novo. da ordem do dia para. ser votado em primeiro 

.Do n:-esmo modo essa producção não nos ioga.r o parecer n. 70 A. Vou submetter a. 
póde v1r dos colonos europeus, porque a. idéa votos o seu reque1•imento. 
ca~ital ~esses indiVíduos é a e:x:]Jloraçã.o do Submettido a votos o requerimento, o Sr. 
pa.1z no mteresse de fazer dinheiro para em se- presidente dedara ter sido regeitado. 
~:,ruída repatriar-se. O SR.. AR.Tilt'R. Rtos (pela ordem) pede veri-

E' certo que elles trazem alguma vantagem, ticação de votação. 
mas esta. não compensa os grandes sacrificios Procedendo-se á verificação votam a favor 
de todo. a ordem para importai-os. 43 Srs. deputados e contra 63. 

Referindo,se ao estado de S. Paulo, para o Sa. PR.ESIDE:>.'TE-Foi regeita.do 0 requ~ onde a corrente immi~ra.toriaà mais fortf), diz rimento. 
o_orador que os resultados dessa. immigração 
na~ estão na ra...~o dos resultados obtidos ; e O SR. PRESIDENTE annuucia de novo a vota-
mais cedo ou mais tarde eUe tera de annul- ção das emendas ao projecto n. 6 A. 
1?--r·se, por isso que nos lugares mais produc- O SR.. PIRES FEIUUll&A. ( pela ordem. ) 
ti vos do estado, o clima e quente e o colono, - requer que o Sr. presidente consul~ 
~em habito dessa. atfi!osphera ou torna-se a casa si con~''de dispensa de impressão, Pll~ 
mdolente ou procura os Jogares mais frios, que, antes u<l ·:ut;ação das emend~I!-Q:pi:o
onde não ê tão grande a necessidade do seu jectos sejam votadas as diversas redacções ·qlle 
braço, acham-se sobre a mesa. 
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OS~. Presid_ente declara. que,t~ndo cipal perceberá. o vencimento de 6:000$ an. 
a.nnunc1a4o a vot:açao dos eme_uda.s a.o proJecto nuaes e o presidente do mesmo conselho o 
n. 6,nãopode a.cce1tar o requer1mento do nobre rle 8:000.~ sendo a terça parte do venaimeu-
deputado. to considerada gratificar,:ilo pro lavo1·e . 

Diz mais que. á vista da disoosição re"'i- . 
mental, o que a Camara tem&. fizer em rela- O SR. ZAMA (per, orcler~) pede hcença para 
ção ás emendas of!.'erecidas pelo Senado ás po~der~r 9ue. os exemplares deste proJecto 
proposições enviadas por esta ca.s.:L, é re.iei- estão dist.nbUtdos pelos Srs. depu~os. 
tal-as por 2/3 porque do contt-a.rio dá-se a Pede_. por tanto, ~ue_ o Sr. pres1dente_ con-
acceitação. · ' · ' ' sulte a Ga.!l)Ara SJ d:spensa. a sua le1tura 

Entretant.o,boutem a mesa recebeu diversas para. aproveitar-se o tempo. · 
reclamações allega.ndo que isto produzia certa O SR. PRBSIDEr-;TE -A mesa. tencionava 
confusão, tendo em vista a. maneira adaptada p1·oceder como V. EJC. propõe, mas recebeu 
em outras votações. reclamações, vê-se, portanto, obrigada a fazer 

Nestas condições. vae adoptar o systema se- a leitura. 
guido pela mesa,dizendo:os wtl.ore$gue accei- Tendo sido acceita só mente por 81 votos, foi 
tam a ~menda IJl~cit·am leua,Har·se.Assim, claro mantida a lieguinte emenda: 
ftca. que si não houver 2/3, e rejeitada a. Al't. 14, n. l. 
emenda.. I . " Os ascendentes e descendentes, irmãos, 

E' a.nnunciada. a votaQão da. emenda ao I cunhados. sogro e genro, tio e sobrinho. 
m·t. 3•. Submetti<ia. a. votos. salvus as lettra.s a e c c 

O Sr. I• SECRETARIO procede à leitura tanto acceita por i2 votos, foi mantida a. seguinte 
de. emenda. como do artigo. emenda.: 

A Co.mara rejeitou por 2/3 a emenda.. visto, § s• do art. 15. Regular a administração• 
como votaram a t'iJ.vor 28 e contt-a 93 Srs. a.rrendalllento, f:ro e aluguel dos bens moveis 
deputados. e immoveis municipaes. 

E' annunciada a. vot!IA;lão da emenda ao Submettida. a votos e acceita por 83 voto>, 
arl. 4•. foi mantida. a. seguinte lettra; 

O. SR. PRESIDENl'E declara. que vae sub- n) O cons<'lllo municipal só poderá. vender 
-mettel-a. a votos por partes, visw conte-r ou trocar bens immeveis do município por 
assumptos diversos. a.cto votado em duas sessões annua.es sucoessi-
0 SR. l•. SECRETARIO lê a. I~ pnrte da. emenda .. va.s e por dous terços de votos. 

E' rejeitada a. emenda por 2/3, visto como Submettida a votos e acceita por 64 votos, 
votam a favor 29 Srs. deputados e contra 92. foi mantida tJ.. seguinte Letttra: 

Foi mantida., por não haver dous terços para c) Não poderão concorrer para a.cquisição 
rejeital-a.. & seguinte parte da. emenda, accei· desses bens os funccionarios municipaes, nem 
ta por 66 Srd. deputados e rejeitada por 54: os membros do conselho que houverem deli· 

2.• Os que não tiverem, pelo menos, seis berado sobre a alienação dos mesmos bens. 
mezes de residencia. no municipio: Acc.eità por 68 votos, foi mantida a se,"'llinte 

· Foi mantido, por sô obter 68 votos o. favor e emenda ao art. 15 : 
52 contra,o seguinte numero. § 9.0 Resolver a. desapropriaçã o por utili· 

ll.Os aposentados em cargos municipaes. da.de municipal, autorisa.r a propositura e des-
Foi mantida, por ter obtido s•'>mente 54 istencia ou abandono das a.cçõe3 que interes

votos a. favor e63 cot:tra, a seguinte emenda sam ao município, bem como o accordo ou 
Ao art. 6•. · composição nos casos que não forem vedados 
Art. 6.• As funcções legislativas serão ex· pela lei. · 

ercidas pelo conselho (leliberativo . Acceita. por 66 votos, foi mantida a seguinte 
Foi rejeitada por ·s4 votos contra 37 a emenda ao ·art. 15: 

e.menda. ao art. 7• e paragra.phos. § w;. Resoh·er 1>0bre a compra. de immo-
-Fioou prejudicada a parte que supprime veis, quando exigidos por utilidade publica.e 

o§ I• e dispõe que o 2" passe a. ser uuico, sobre a r ealisa.çã.o de obras, cujo. necessidade 
pela ~eição da anterior. . tenha sido r econhecida.. 

Foi rejeitada. por 106 votos contm 13 a A ceei ta. por 61 votos, foi mantida. a seguinte 
emenda. ao n. 2 do art. lO. emenda ao art. 15: 

Lida. e submettida. a votos a emenda ao art . § 11 . Decretar o Codigo de Postaras, orga
. 12, obtem sómente 67 votos a favor, pelo que · aisar o processo des ittfra.cções, podendo i:npor 
o Sr. presidente declara que parece evidente multas até ao ma.ximo de duzentos mil reis e 
não haver dous terços para rejeital-a. Fica., j a. pena de priS\\O até cinco dias. . . -

.. portanto, mantida a. seguinte emP.nda 1 A ceei ta por 77 votos, foi mantida a. seguinte 
A.o art. 12. . [emenda. ao a.rt. 15: 

. . Art. 1'2. Cada. membro do conselho muni· § lZ. conte~ attribuições especiaes ao pre-
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feito pa.ra caso3 urgentes e imprevistos, na. 
ausencia do conseli to. 

. Aeeeita por 56 votos, foi mantida. a. se!minte 
emenda. ao art 15: "' 

§ 13. Le~slar sobre o tombamento e cadas· 
tro do terntorío e bens do mun!cipio. 
Are~ita. por ôl votos, foi mant.ida a seguiu~ 

emenda ao art. 15: 
§ 14. Estatuir sobre as condições relativas á 

hasta publica 
Ac!!eita por 67 votos, foi mantida. a. emenda 

segmnte no art. 15: 
§ 15 Providenciar sobre a. gu{',rda. e conser· 

vaç:io dos bens municipaes. 
Acceita por 87 votos,ibi mantida. a soguinte 

emenda. ao art. 15: 
§ 1 O. Regular o s~rviço da. hvgiene muni· 

cipa.l. • 
Acceitn. por il votos, roi muntidao.se~uinte 

emerllb ao at•t. 15: · 
§ 20. Crcur tl rer.culnr todo.1 os s~r viços re

n~t·entcs a I'O.!lasde banhos o lavo.udcrins,lillr!U!. 
met\·ado~. t hCMI'OI!. f•SIJ:~ctnculos puhlicos ex· 
tin~,,ão de in~endlos, viuçt'io ua•htlllti c li~bri
cns dc qu:~.lquet• n11tuw.a. 

Acceita'po[• G7 votos, fol mantido. t\se;tltinte 
emenda. ao art. 15: 

§ 22 .. Re;:-uln,r a policia s~ nitnrin. 
Accettn por 00 votos, foi mentido. u. .$eguinte 

emenda ao art. 15: 
§ ~~- PrO\'er sobr~ o. conservo.çiio da mo.ttn. 

marJtJmn., sobre o. navegação nos rios e Ja
gõas, sobre a. cllÇa. e a. pesca, sobre o embar
que e d~em barque de pessoas, lmgagens e 
mercadorias nos littora.es tlo município. 
. Em vista. da vota.<io do pa.ra.gra.pbo ante

riOr, ,!J.cou mantida a suppl'es~ do § 27. 
art. lo: 

Acceita. por 79 votos, foi mantida a. seguín· 
te emenda. ao art. 15. 

§ 28. R~ulamentar o serviço telephonicoe 
telegraphtco de natm·eza municipal. 
. Em vista da vo~o do pa.ra.gra.pho ante· 

nor, ficou mantida a emenda suppresciva ao 
§ 31 do art. 15. 

Acceita por 56 votos, foi mantida a seguin-
te emenda ao art. 15: · 

§ 36. Supprima.-se. 
. Em vista da vota\:âo do pamgrapho ante· 

I'lor. ficaram mantidas as sunpressões dos § ~ 
39 e 41 ao art. 15: - ' 

A ceei ta só mente por 56 votos, foi mantida a 
emenda ao art. 15: 

§42. Supprima-se. _ 
Acceita.sómente por 59 votos, foi mantida 

a emenda ao art. 15: 
§ 43. Supprima-se. 
Acceita por iO votos, foi mantida.a seguinte 

emenda . .. - . 
Ao art. 17: 
Art. 17. o Poder Executivo municipal é 

exercido .pelo prefeito. 
Calllo.r .. V. V 

O SR. l" SECREuruo le a seguinte emeuda. : 
Ao art. 18: · 

. Art. 18 O prel:eito·será nomeado pelo Pro· 
s1dent~ da Repubhca., com approvaçiio do Se
nado Federal, para servir por quatro annos. 
O primeiro prefeito servirá ate ao di1lo 31 de 
dezembro de 1894. 

O SR. VINIIt\ES (pel.lt ordem), como e tle 
praxe, nesta. ca ... ;;a., serem nomimes as vota
ções que mais de perto dizem re3peito a ele
vados interesses publicos, não póde deixar d~ 
requerer que o Sr. presidente consulte á 
casa si c-.msente. que a. presente votaç.ão scju 
nomiMl. 

E' dada a. palavra. pela ordem o.o Sr. Lope~ 
Trovão. 

O Stt. LoPES TnovXo havia pedido o. pa
la,·ra Jlilr!L fl\it.llt' um requerimento idcnticu 
n.o q ne tLCBb:\ de ser J'eito, por i~ desiste. 

Po~to n. voto3, é o.pptoovado o requerimento. 
O Sa~. PR~!Ilto::\T~- O Sr. 1• secretario vu.a 

proceder r~ cllllomo.dn.,o á prop~>rç:i.o que forem 
scndl') chn.mu.tlos, o~ nubre8 deputudos. aquelles 
que ~otut·em o. t;:wor da emenda responder-.:io 
si H I, e o.q uclles q 11e vota.rem contra. respon· 
derã.o nao. 

Procede-se <i vota.c:ão e em seguida o Sr. 1• 
s~~retario lli os nomes dos seguiu~ !;!rs. quo 
responderam sim : Cantão. Costa Rodrigues, 
Rodrigues Fernand~.s. Nogueira Parana.gua, 
Nelson, Pires r'erreira., Frederico Borges. 
José Bevitaqua.. 1;onçã.lo de Lagos, .Almino 
A11'vnso, Sá Andrade, Retumba, Gon~.a.1ve$ 
Ferreira, André Cavalcanti, João Vieii·a.. Luiz 
de Andrade, Theophilo dos Santos. Oiticica, 
Rotlrigo <le Araujo, Euclides Malta, Oliveira 
Vallo.di\o, Leandro Maciel, Augusto de Frei
tas, Paula Argollo. Tosta, Arthnr Rios, Gar
cia Pires, Severino Vieira, Milton. Francisco 
Sodre. Leovigildo Filp;ueira.s,Ba:rã.o de s. Mar· 
cos, Sebastião Landulpho, Prisco Pa.rai~o. 
Athayde Junior, No•aes Mello. Nilo Peçanha, 
Oliveira Pinto. França Carvalho, Baptista da 
Motta., Erico Coelho, Antonio Olyntho. Ba· 
da.ró, João Piu!Jeiro,· Alvaro Rotelho, Viotti , 
M:mo~l Fulgencío, Ca.rl03 das Chagas. Costa 
.lla.cilado, G!icerio, Alfredo Ellis, .Almeida. No
gueira., Brazilio dos Santos, Alves d~ Castro, 
Urbano Gouvêa., Antonio Azered.o, Marciano 
de Magalhães, Julio de ca.stilhos, Borges de 
Medeiros, Thomaz Flores, cassiano do Nasci· 
menta (61). 

E em seguida., dos seguintes Srs., que re· 
spondera.m w1o: Uchôa. Rodrigues.lndio doBra· 
zil, Pedro Cher·mont, Matta Bacellar, Augusto 
Montenegr·o. Ca.simiro Junior, Anfrisio Fía.1ho, 
M<u·ti.nho Rodrigues, Nascimento, Epitacio 
Pesso:J., Couto Carta.xo, To1entino de Ca.l'va· 
lho, Jose Mariano, Joaquim Pernambuco, Ju· 
vencio de Aguiar, Ra.ymundo Bandeira., Pe-

G 
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reira.deLyra,João de Siqueira.,Espirito Santo. 
Bellarrnino Carneiro, Ma.rcoliuo Moura.,Santos 
Pereira, Horacio Costa, Fons2ca. Hel'm:"s, Ur· 
ba.no Marcondes, Cyrillo de Lemos, Virgilio 
·Pessoa, Luiz Murat, Frões da Cruz, Lop?S 
Trovão. Furquim \Verneck,Jesuino. de -Albu
querque, Vinhaes, Thomaz Delftno, Pacifico 
Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, Leonel 
Filho, Chagas Lobato, Jacob da. Pa.i:xã.o, Ale
xandre Stoclder, Lamounier, Dutra Nicacio, 
Arbtides Maia, Gonçalves Ramos, João de 
Avellar, Ferreira Rabello, João Luiz, Cesa.l'io 
Motta. Junior, Angelo Pinheiro, Mursa, Julio 
de Mesquita, Fleury Curado, Loopoldo de 
Bulhões, Caetano de Albuquerque, BeLlarmi· 
no de Mendonça., Fernando Simas. Lauro Mul· 
ler, Carlos C:Lmpos, Sdunidt. Pereim da. Costa. 
Alcides Lima. e Homero Ra.ptist..'1. (62). 

0 SR. PRESIDE:\'TE - Fpi mantida O. ememln. 
do Senado. 

E' lida.,submettida. a. votos, a seguinte emen
da.,que o Sr. presidente decl:Lra. ter sido m:m
tida: 

Ao art. 20 e paragr;~.pho unico. 
Art. 20. O prefeito su~pender<i. a execução 

de qu'aJquer acto emanado do con~elho,oppon
do-Jhe ,ceo. sempre que elle esti rer em des
accordo com as leis e regulamentos em vigor 
no Districto Federal. 
· Neste caso, submettera a.o conhecimento do 
Senado Federal o neto suspenso, dando por 
escripto as razõt:s do veta. O Senado decidirá. 
si o acto suspenso viola ou não a. Constituição 
e as leis federaes, assim como as leis e l'ê~-
la.mentos da mu[!icipalidade. . 

0 SR. CHAGAS LoB.\TO (pela. ordem) pede 
verificação da votação. 

Acceita por 72 votos, foi mantida a seguinte 
emenda: 

Ao art. 23. O prefeito não pode!"ci. s~r de 
novo nomeado para. o período sPguinte ao de 
sua administração, nem ser eleito para o c.w~o 
de intendente 110 mesmo período. · " 

Acceita por 71 votos, foi mantida a se. 
guinte einenda: 

Ao art . 24 . O prefeito não poder-~ au. 
sentar-se do município por mais de dE>:Z 
dias sem licença do Presidente da. Repu· 
blica.. No caso de ausencia., passará o exer
ci cio a seu substituto legal e perderá a. 
gratifica<,>.âo. 
Ac~eita pm• 63 votos, foi mantida a. se· 

guinte: 
Ao nrt. 26. Na falta ou impedimento 

tempornrio do pr.· r.~ito. sua.<; funCI;Õ?S :;cl'iio 
exe1·ddu.~ pelo presidente do con,:elho rnu· 
niclpo.l. No caso de \'l:lga., o Presidt•ntc da 
R.epubliro nomen.rú. sen substituto, nos termos 
do n.l't. 18. 

Accelta. por 66 votos, foi mo.ntida o. se· 
guinte emendo.: 

Ao3 arts. 27, 28 e 29. O presidente do 
conselho municipal, quando substituir o 
preteito n~ seus impedimentos, teriL di· 
t·eito a.os vencimentos ou simplesmente á 
gratitlca.cão do prefeito. como no ca.~o cou· 
ber, e durante a. substituição deixarli de pre· 
sidir o conselho. 

E' lida e submettida a votos a seguinte 
emenda, que o Sr. presidente declara man· 
tid;o: 

A' epigrapbe do ca.p. V. 
Diga-se: 

DOS FISCA.ES E GUARDAS MUNlCIPAES Procedendo-se a verificação. votam, accei
ta.ndo a emenda, 58 Sra. deputados e rejei-
tando-a 46. O Sa. EsPIRlTO SANI'O (pela ordem) pede 

O SR. PRESIDE to. 'TE - A emenda não obteve verificação da votação. 
os dous terços . Foi mantida a emenda do Se · Procedendo-se a verificação, acceit:1m ~ 
nado. emenda 52 Srs. deputados e rejeitAm-a. 58. 

Acceita. por 71 votos,foi ma!lt ida. a seguinte o sa. PRESIDEI\'TE-Foi mantidà. a e Tenda 
emenda: · do Senado. · 

Ao a.rt. 21 e paragrapho uni co. A ceei ta por 65 votos, foi mantida. a seguinte 
Art. 21. O prefeito deverá, dentro do prazo emenda : 

improroga.vel de cinco dias, oppor, por escrl- Ao art. 30. São agentes do prefeito nos dif· 
pto, o seu 1>eto. Não o fazendo nesse prazo, se ferentes districtos 08 fiscaes e euarda~ mu· 
entenderá approv~do ·o acto.. · ~ 

O prazo CO!!ta-se do dia em que o prefeito nicAipccaeeista· por 65 votos, tiol· mantida a S'""uin\e 
tiver conhecimento official do acto. "' 

Acceita. por 66 votos,foi mantida a seguinte emenda : 
emenda. : Ao art. 31. Cada districto terá. um &cal e 

Ao art. 22. Para. a nomeação do prefeito tantos guardas municipaes quantos o conselhO 
subsistirão as incompatibilidades especificadas julga r nece.~sarios a.o bom desempenho do ~er· 
no art. 4•. viç'Ü publico. 

· Pal'agrapho unico. mo poderâ. tambem ser Annunciando a. votação da emenqa. ao 
nomeado prefeito o cidadão que tenha com art. 32 e seus paragra.phos, o Sr. p~estden~ 
qualquer in :endente o grào de parentesco re-\ declara. que, ·sa.1vo reclamação, vae su 
ferido no art. 14, § 1•. · . · mettel-a. a. votos de uma. só vez. 
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A ceei ta. por 66 votos, foi mantida. a. seguinte 
emenda: 

Ao art. 32 e se11s paragraphos. Ao fiscal 
com:pete : 

§ I. • Executar e fazer executar as posturas 
e (leli bera.çõe~ do conselho, sanccionada:> pelo 
prefeito, ob;ervando as instrucções que por 
este forem dadas. 

§ 2. • Lavrar e remetter à autoridade com
petente os autos de flagrante contra os infra
ctores das posturas. 

§ 3.• Informar o> pedidos de licença. para 
edificações, abertura de ca:•a.s de negocio e 
exercício de quaesquer inctustria.s, e•pecta· 
eulos e divertimento;; publicos e outros as
sumptos de intere."S<! municipal. 

§ 4.• Elimine-se. 
§ 5." Cl!S&'\r liccnca.s nos cnsos previstos 

pela legislação municipal. com recurso l)O.ra <t 
a.utorillndo competente. 

§ 6. • Orga.nisa.r e remetter mensalmente ao 
prllfeito umo. relação dos autos que houver 
lavrado, 

§ 7." Informar trimens:tlmente o.o pt'efeit.o. 
e sempre que elle o exigir. sobre o estado de 
todos. os s~rviços e necessidades do distrícto. 

a) Dessas ínfol'ffiaçt}es,aBsím como da.$ rela
ções mensaes de autos de flagrante, ficara 
cópia em livro espet·ial, fornecido pela munici
pnlidade e rubricado pelo prefeito ou por 
quem elle designar. Esgotao lo esse livro. seró. 
recolhido ao a.rchivo municipaL 

b) O fiscal não poderã. recusa;· a inspecç-ão 
deste li no a quí\.lq oer municipe. 

§ 8.• Fornecer ás commissões permanentes 
BS informações que forem requisitada-s. 

Acceita por 57 votos, foi mantida. a seguinta 
emenda: 

Ao art. 33. Os guardas municipaes são au
xiliares doo fiscaes e agentes a estes sub· 
ordinados. 

Acceita. por 65 votoJ, foi mantida a se
guinte emenda. : 

DISPOSIÇÕES GER.~ES 

Ao art. 36. Os f'unccionarios municipaes 
~uxlliarão a execução das leis e ::ctos de ca
racter federal, nos termos do art. 60, § 2·' da. 
Constituição. · 

0 SR. PRESIDENTE, salvo reelama:ção, SUb· 
mette a. votos de uma. vez a seguinte emenda, 
que, acceita por 60 votos, foi mantida : 
. Art. 38 e seus para.,<rraphos. Os funcciona

rtos mUllicipa.e!!,inclusive o prefeito e os mem
brps do conselho, são responsaveis civil e cri-
11!1Daltnente por preval'icação, abuso ou omis· 
sao no desempenho de seus deveres. 

§ I . • A denuncia ou queixa poderá ser dada 
pelo ptejudiCI:!do ou pQr qua~uer ~uniJ::ipe. 

§ 2. • Independentemente da pena crimina.l, 
ficam os funcciona.rios sujeitos a indemnísa
ção pe'1unia.ria., na forma do direito commum. 

§ 3. • Supprima-se. 
Submettida a votos a emenda que supprime 

o art. 39,o Sr. prel>ídente declo.ra. ter sido ella 
mantida. 

O SR. EsPIRITO SANTO (pela o;·tiem) pede ve· 
r ificaçiio de votação . 

Procedendo-se a verificação, votam accei
tando a emenda. 80 Srs. deputados e r~jeitando 
26, pelo que o Sr. prcsi.rlente declar a que foi 
mantida a emend<~-

Aceeita por íO votos, foi mantida a seguinte 
emenda.: 

Art . 40. COmo pessoa jurídica., póde o mu
nicípio comparecer em juizo, demandar e ser 
d••manda.do na. pessoa. do 1wefeito, que se far-.i. 
representar pí>los procuradores dos leitos da 
ro.zenda mumcípal e seus auxiliares. 

Acceit:t por D8 votos e submettida a. votos 
de uma vez, salvo reclama.ção, foi mantida a 
seguinte emenda: 

Art. 41 e paragrapho unico. O conselho 
eliminart, do qua.dro da divida activa muni· 
cipal somente as relativas a impostos e IJlUl· 
tas que ,julgar incobraveis, devendo publico.r 
pela imprensa as eliminações e seus funda
mentos. 

Paragrapho unico. Considerará incobra:vel 
a divida, que for e"Xigivel ha mMs de anno, 
nas seguintes condições: 

I•, quando o devedor houver fa.llecido sem 
deixar bens; 

2>, quando o devedor for desconhecido; 
3>, quan-lo o devedor se achar ausente em 

lo~r incerto e não sabido por mais de um 
anno; 

4•. quando o dev-edor for notoriamente indi· 
gente. 

Acceito. -por 64 votos, fui mantida a se- . 
guinte emenda: 

Art . 42. Os oontrootos cujo valor exceder 
de um conto de réis serão sempre feitos me· 
diante concurrencia publica. provocada por 
edita.es publicados pela. imprensa. 
. Acc~ita por 6S votos, foi mantida a se
guinte emenda: 

Art. 43. As obras que não forem executa· 
das por administração serão feitas por con
tracto, de conformidade com o disposto no ar-
tigo anterior. · 

Acceita por 61 votos, foi mantida a se~ 
guinte emenda: 

Att. 44. o~ l>ens municipae3 não são su
jeitos a execuções por dividas do município. 

Pa~OTa.pho uuico. O conselho incluirá nos 
orçamentos verba. para o pagamento ou 
amortis;~lo (las dividas liquidadas. 

Acceita. por 62 votos, . foi mantida a se· 
guil'!te emenda: 

Art. 45. Só é exigível co:no receita o que · 
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estiver E>.Spedficado no 0!'\:.a.mento em viuor. A~ito por 73 votos, foi mantido o se"uinte 
·Const•tuem receita. extraordinaria os prei~lios additivo: · o 
de depositos, as heranças, os legados e as , . . . . . 
doaçci<'.s feitas ao muuicipio ou quaesquer de Art . E ~xtens1vo u. muatctpalldade o pro. 
sua.s in5tituições. 

1 
cesso e::~uttvo tis~al e o d~ desa.propría~ão 

Acceita por 55 voto> contra. 13·1. foi mantida por uttl!da.de pubhca. em vJgor para o go-
a se.,o-uinte emenda: ' verno .federal. 

T • Acce1to por 68 votos, foi ma.ntido o Se"uin 
Art. 46. !iienhuma. despe.za sera or lem~da to a.ddítlvo: o • 

sem que para ella haJa verba consignada no 
orçamento, e nenhum contr~t.o S:l fará obri
gando a municipa-lidade a. pagar, em or~:a
mentos futuros, prestaç.ões maiores do •lUe 
comportar a. respecti\'a ~·er~·a. no orçamen1o 
do anno em que for feito o cont rncto. 
. Acceita por 59 votos, foi mantida a seguinte 
emenda: 

Art . 48. O plano gl:'ral do orça.mento, antes 
de votado pelo cons~l!1o, será publlcado por 
10 dias e com antecedencia., pelo menos, de 
30 ll~as J!O jornal q u~ ti ver contr-acto v<~.ra. a 
pubbcaçao do exped•~nte rla municipalídade 
podendo os municipes reclamar as modi ti: 
ca.çjes que l_ll~~ con>enie'ltes ll~es pareçam 
pa.t'lL o mumciJllO e paro os seus mteresses. 

Acceita por 55 votos, foi mantida a seguinte 
emenda: 

Art . 49. Os balanços do exercício ence-rrado 
serã.o tambem publicados durante 10 dias.nos 
termos do a.rtigo antecedente. 

Acceitapor 61 votos, foi acceita a seguinte 
emenda.: 

Art . 50. No fim de cada mez rerà. publi
cado um balancete da receita e despeza da 
municipalidade. 

Aceeita por 60 votos, foi mantida. a. seguinte 
emenda: 

Art: 51. Quando o prefeito prorogar o 
orçamento,nos termos do art. 19 §8' e ar~. 20. 
dará. publicidade, durante lO dias, a esse 
acto, por meio de editaes publicados na. im
prensa . 

Acceita por 63 V"otos, f"i mantida. a seguinb 
emenda: 

Art ~ conselho, em seus regimentos. or
ga.msa.ra as suas commissões, distribuindo 8.'! 
comp~tencia.s, obrigações, deveres e serviço 
de cada. uma dellas. 

Acceit.o por 72 votos, foi mantido o se"UÍD· 
ta additivo: . o 

Ao paragrapho unico, addittivo a.o art. 56 
lli. Estatlstica. demogt•ap1lo-sa.nit!Lria.; 

Acceita por i2 >o tos, foi mantida o seo·uinte 
emenda.: "' 

Art . 58. A primeira. eleiçã.o muniaipal 
será feita 40 dias depois de sa.nccionada a pre
s;mte lei. O g-overno t>xpedirá p&ra. t:tl fim 
as ordPns nece.mri.a.s. 

Ficam prejudicadas a emend<\ ao a.rt. Gl c 
pa.ragra.pho unico· ~ a emenda ao § I. . 

E' rejeitada por 85 votos contra. 22 a. emen
da ao § 2 ' do art. 61, ficando prejudicada. a 
emenda ao § 3• do mesmo artigo . . 

Acceita. por 53 votos, foi ma.ntida a. seguinte 
emenda: 

Aos §§ 1• e 2• do art. 62. 
§ I •. Si a. intendencia. riã.o remetter osobje

ctos precisos paro o acto. o presidente da 
mesa. eleitoral providenciará sobre o que fal
tar, e mandará. por um eleitor, que servira 
de secretario. lavrar os competentes termos 
de abertura e encerra.ment.Q no3 livros. que 
serão numerados e rubricados pelo mesmo 
presidente, devendo tudo constar da respe-
ctiva acta. · 

Acceita. por 4i votos, roi mantida. a. emendl~ 
suppressiva do§ 2• do a.rt . 62. 

Acceita. por 133 votos, foi mantida a seguin· 
te emenda. : Art. 54. Qualquer muni~ipe tem o direito 

de pedir informações e certidões dos autos da 
municipalidade, as quaes, sob nenhum pre- Ao a.ct. 63 e ~;~ara.~rapho unico. 
texto, lbe podet";i.o ser r.ega.das. Art. 133 : Os ctdada.os que devem formar as 

Paragrapho unico. No caso de recusa ou I mesas ele1t.oraes. nã.o ·podendo comparecer, 
d:e~ora. elos empregados ou chefe de repar- por . qua19,uer moti.v9, deverão participar o 
t1çao, a quem competir dar os informa.ç5&: e seu tmpedtmento ate as 3 horas da tarde da 
certidões,a parte interessada terá. recurso para v espera da eleição ao pretor, que providen· 
o prefe.it.o para o consellw. ciará. sobra a su~stituição .. 
A~1to por 63 votos, foi mantido o seguinte Para.gra.pho umco. Suppr1rna.·se. 

add1qvo ; Acceita. por 61 votos, foi mantida. a. seguinte 
Ao cap1tulo YII, accrescente-se: emenda: 
.Art • . Nos crimes de responsal>i!idade,o pre- Art. 66. A vota.c;:.ão deV"erá. :ficar terminada 

fel!-0 sera processado e julg-ad_o pelo Supre~o ate as 7 horo.s da. noute. A a i)uração dos vo
Trtbunal Federal,de conformtdade com as lets tos e a confecção da. acta. poderão prolongar
que d~~om e regulam a responsabilida.de se o tempo . flecessario pa.ra. a conclusão dcs · 
dos m1rustros de Esta.do. trabalhos, que nã.o serão interrompidos. 
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Acceita por 59 votos, foi mantida a seguinte 
emenda: 

Art. 71. Oito dias depois ( 'Içao, ospre-
tores dos districtos se reunir·<~,u uo ed.iticio da 
Intendencia Municipal, e, depois de elegerem 
de entre si um para preoid.ir os trabalhos, 
darão começo a apuração geral. 

Ficou prejudicada a emenda ao arL 73. 
Acceita por 54 votos, foi mantida a seguinte 

emenda: 
Ao art. 74. O pretor que não puder campa· 

recer aos trabalhos da apura~ão fal"..i. a devida 
communicação ao presidente, remettendo·lhe 
as actiloS do seu dist ricto. 

Acceita por 60 votos, foi mantida a seguinte 
emenda: 

Ao art. 75. A apuração só se farU. ncbando
~e reunida mais de metade dos pretor.:s do 
DisCrícto Federal. 

Fica prejudicada a emenda que supprime 
o~rt. 79. 

Fica. tambem pr~judica.do o additivo final. 
E' o projecto assim emenuado remettido ti. 

emnmissão de reda~ã , para r ... digil-o con
forme o vencido, oHiciant.lo·3e ao s~na.do. 

São approvada.s Bem debate as redaç•>es 
doR pro.jectos ns. 52, 86 E, 100 B, 119 e 125, 
toúcs deste anno. 

0 Sn.. PIRES FERREIR,\. (pela orrle>11) pede 
dispensa de impressão para que seja il!lme
diatamenta discutida e votada a redacçao do 
'[lrojecto n. 152 A. 

Consultada, a Camara consente na dispensa 
de impressão. 

E' approvada, sem debate, a seguinte re
da.cção; 

N. 152 A-1892 

Projecto n. 248 A do Senado 

O Congresso Nacional uecreta : 
Art. 1." E' o governo autorisado a mandar 

constl'llir poços a.rtesia.nos nos municípios de 
Campo Maior-, Pico e Jaycõs, S. João do Piau. 
hy, s. Raymundo Nonato e Oeíras, no estauo 
do Piaully, podendo. para esse fim, díspender 
até U. qua.ntia. de 200:000$000. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Senado Federal, 14 de outubro de 1892.
P.rudcme J.r.l~ Jr[oraes Barros, vice-presidente. 
-Gi! lJiniz Guula~·t, I' secretario interino.
lllanoellJ•;en·a de AiÚU1Ue1''JHe Junir.r, 2• se
cretario interino.-Antrmio NicAd.o Monteiro 
Baenct, 3' swretario interino.- 'i!irgil•o Cli· 
nwco Damnsiv, ~ervindo d2 4• secretario. 

O SR. JoXo DE SIQUEIUA ( p~la ordem) 
-Desde o momento em que ha numero 
na c:J.sa, IJeço a V. Ex. qne consulte a Ca
mara se cons~nte na proroga.çii.o da hora da I• 
parte da ordem do dia, até :i. hora destinada 
ao expedeinte, afim de que sE\ja sujeito á. 
votação o parecer n. iO A, que tr-.tta das elei· 
çiJes da Bahia. 

V. Ex. comprehende que não devemos pro
!onga.r a.aftlicção dos illustres candidatos (Riso.) 

E si a Camara. não adapta!' a providencia 
que proponho, esse par!JCBl' ficarã. ainda du
ranb 24 hora.s em uma e:<pecie de custodia. 
(Riso.) · 

Consultada a cama.ra, concede a proroga.ção 
da hora, sen~o em seguida lido o parecer. 

O fSr. Epitacio Pessna (pela. 
ordc:m)-Sr. presidente,guardando toda a con
sideração devida às deliberações da mesa, peço 
v1.mia a V. Ex. para dizer que estranhei ter 

Rêclac;:úo das emendas da Caman1 dos Depu- sido collocado na ordem do dia de hoje, para 
tados ao projecto n.248 A. vindo do Senado, votação e não p:tra discussão, o parecer n. 
que autorisa o gowmw a mar1dcw construir· 71) A. Parece-me que V. Ex. não podia deixar 
poços arlesioinos em diversos municípios do de submetter à discussão da. Camaro o pare
estado do Piat!hy. cer relativo as eleições procedidas na Bahia, 

e si o fez fundado no art. do regimento que 
dispõe que os pareceres !efer~ntes ~o r~co
nhecimento de poderes nao seJa-rn dtscutidos 

~ b · t senão no caso de h a ver alguma emenda ou ~u stitua-se o art. Jo pelo segurn e: voto em separado, o:trerecidopor algum mem· 
Art. I. • E' aberto no corrente exerci~io o bro da C0mmissão I"espectiva, V. Ex. inter-

cred~to de 400:000$, sendo 200:~00$ destina- pretou tão litteralmente o artigo regimental 
dos a ~llocação de poços art~stan_os _ou con- que prejudicou os direitos.que tenl!o como de-
stru~o. de açudes e rcprezas de 1'1be1ros nos putado. . . . ·· . 
muntClpros que .de:>Ses melhoramentos carece-, Ao seio da comnussão for um dos candidatos 
~em. no estado do Piaully, e 200:0CJO$ para que disputaram a. eleição da Bahia L'l\mr um 
1?entico _fim nos municipios_ de Campina, lngá, . protesto contra a regularidade. d~ pleito elei-;
Umbuzelro, Conceição e Pombal, no estado da 'itoral e eu, no uso de um drrmto que me e 
Parabyba.. · . gara~tido pela regimento. fui na qualid~.de 

Saladas commissões, 2 de setembro de 1892. de membro da Camara ~ontesta~ a compati
-Frões da Cro;.-A. Linw.-L. Filgueiras. bilidade de um dos candrdatos diplomados. 
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A contestação que apresentei acarretaria, 
si tivesse sido accetta. uma modiliC:l.ção nas 
conclusões do parecer; isto e, e;;tas conclusies 
seriam alteradas para o etTeito de se reconhe
·cerem sómente dous dos candidatos e continu
ar ·vaga a cadeira para que !oi eleito o Dr. 
Lycurgo Jose de Mello. 

Assim pois a minha contestação equiva.le , 
em ultiml1 analyse, a uma emenda otTerecida. 
ao IJarecer ; este, portanto, deve ser 
submettí.do ã. discussão e não votado sem de-

bilidade do Dr. Lycurgod~ :!.!eUQ; no caso con. 
traria, dê·lbe ingresso no recinto. Que in· 
conveniente ha, pois, em discutir a materia l 

Concluindo, Sr. presidente, peço a V. Ex. 
que, sem descobrir no meu procedimento a 
menor desconsideraçã-o á mesa., consulte á. 
Camara si quer que o parecer sobre as elei
ções da Bahia seja submettido á discussiio ou 
si prefere que seja votado sem debate at. 
gum. 

bate algum. 0 = p -d c 
Trata-se de assumpto muito melindroso. E' ~r· res• en-te- ompt·ehendo 

preciso que a ca.mara. uão dê logar á suspeita os intuitos do n;bre deputado nas ponderações 
de que procura.evitlll'qua.lquet· debate sobre a que faz quanto ao modo p.Jrque foi collocado 
eleição do irmão do Sr. ministro da marinlla. na ordem do dia o pa.recer sobre eleições da 
E' mistet• que a Ca.mar-.L assuma. clal"J. e relle Bahia. 
etida.mente a. respoll:Sitbilidade de seus acto.s. A mesa. conhece e acata, tanto quanto qual· 

Nã.o é !'Ó isto. No seu parecer a commissii.o quer dos illustres deputados. o espírito liberal 
procurou refutaras razões com que justifiquei e indep~ndente da ca.ma.ra e procum estar 
l!o incompatibilidade do Sr. Lycurgo de Mello; sempre de a.c<.'Ordo com ella ; mas na lettra do 
e equitatívo que se me dê ensejo de sustentar regimento não se encontra. sinão a. dispo;ição 
estas razões e combater os argumentos com a. que a mesa ob~eceu; isto e : dando pa.t·a 
que a commissào contrariou-as. vo~o o parecer, sem mais debate. 

E lembro a. V. Ex., Sr president e, que já ha o SR. EPITACIO PESSO.o\.- E a. minha. con· 
um precedente na Ca.mara. (N'w ap~iados e testa.ção ~ 
ap~iados.) O Sa. PREsiDENTE - Não considerei nem 

UM Sa. DEPciTA.DO- Não ha. paridade. :podia considemr o protesto de V. Ex. como 
0 SR. EPIT.ACIO PESSOA. - Sobre a. eleição emenda· 

do Rio Gra.nde do Norte não houve diver- O requerimento e exprelsso e diz : vinte e 
gencia. no seio da commissão. (Contestaç~es, qua.&ro horasdepoisda.pablica.çãoo Presidente 
apartes.) darâ pàra ordem do dia a. votação do pa.recer, 

Não apaixonemos o debate ; trata-se de urn sem mais deba.&e, e ha.vendo voto em separado 
a.ssumpto que ·deve ser extra.nho ao degla- entra. o mesmo parecer em discussão.:. 
dia.menw das paixões pa.rtí.daría.>.. A mesa, organisa.ndo a ordem do ~ia,proce· 

A camara deve abrir discusSão sobre o deu de pleno a.ccordo com o regimento 
parecer afim de conhecer a · procedencia. ou O t ra.ba.lho que veio da ca.mara foi um pa
improcedencia das razões em que me fundei rerer sem voto em separado e sem emenda 
pa.ra averbar de incompativel um dos cao- alguma, nos termos litteraes do artigo ci-
didatos. tãdo. 

O SR. SEVERINo VIEIRA- v. Ex. -devia. Entretanto, voltando á declaração que nz 
ter apresentado emenda. no seio da. commis- em principio de que acato muito o pensa.menw 
são. liberal da. Cama.ra. e o seu modo independenta 

. o "R. EPITÁ.Cio PESsõA _ Lembro a. v. E .... de proceder, a ella submetterei o requeri· "' ... mento de V. E:x:. como um recurso da minha 
·que a. minha contestação importa uma emen- decisã.o, que nã.o póde ser outra s·nií.o manter 
da.. Si porventura a. colnmissão a.cceita.sse os ·a. ordem do dia, tal qual foi formula.da, em· 
fundamentos do meu protesto, alteraria. ou relação ao parecer sobre a eleição da Bn.bia. 
não as conclusões do parecer ~ E', pois, como Vem a mesa, e lido e posto em discussão o 
si se tratasse ·d'uma. emenda rejeitada pela. seguinte 
commissão. (Não apoialtos, irnerrupção.) 

Ú SR.. CASSIANO DO NASCIMENTO -Nós temos 
direito de appellar da commiS!Ião para a Requerimento 

Cama.ra. 
·o SR. EPrrAcro PEssoA _ Pa-r:ece-me que Requ.rliro ·que se abra. discussiio sobre·':l pa· 

não ha inconveniente algum em que&. Ca.ma.- r~er n. 70 A,na pa.rte referante ao ça.~dida~ 
. ra tome conhecimento desta. questão. E' uma. dip~o~do Lycurgo Jose de Mello, CUJ8: u~com 
·· questão muito seria. que nã.o deve ser votada pa.tibilldade allegou perante a. comaussao <k 

p:rwipitadamente. Abra-se discussão sobre o poderes. -
assumpto; si a Cama.ra, depoia de ouvir-me, S&Ia..das sessões, 2 de setembro de !892.-
entaxfa.-que tenho raãc. vote ·& incom.pa.ti· · E~io Pessôa. . . 
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o Sr. Severino VieiJ:•a- Sr. 
presidente, á vista do requerimento do nobre 
de1mtado, parece que o parecer deve ser dado 
á discussão independentemente da votaçü.o, 
quanto ás conclú.sões que não tr•a.tam espe
cítLlmente do reconlleciment.o do Dr. Lycurgo 
Jose de Mello. 

Desejava saber si é neste sentido que V.Ex. 
acceita o requerimento. 

o Sr. Pre,.idente-V. Ex. ouviu a. 
declaração que fiz de que dentro do r·egi
memo não ]lOdia fazer outra causa. sinão 
manter a ordem do dia. Attendendo, porem, á 
redamtl\'ào do nobr~ deputado pela Parallyba. 
declarei a V. Ex. que não faria questão de 
submetter á decisão da Camara o seu reque
ri-ucnto. 

S. Ex: appellou de mim para a Camara. e 
obedecerei ao voto que for proferido. 

O Sr . .A.rthur Rios deseja um 
esclaracimento de Sr. presidente ou do autor 
do requerimento que está sujeito á discus~ão 

O parecer da commíssão tem uma conclu
siio, pela qual são approvadasas eleições rea
lisadas na capital da Bahia, com excepção de 
algumas. 

A segunda conclusão é reconhecer os tres 
cidaili\os eleitos por aq uelle estado. 

A essa conclus[o é que parece que o nobre 
deput.ado levantou duvidas em relação a um 
dos candidatos, e por consequencia isto e uma 
questão inteiramente apa.rte, que não deve 
prejudicar a approvação do pa[·ecer; quanto 
a. primeira conclu~ã.o. e a votação da segunda 
conclusão do mesmo parecer em relação aos 
outros dous candidatos. 

Adiar o reconhecimento de dous ci~adãos 
eleit:Js, sobre os quaes não h a mínima con
~tação, ê um acto da mais flagra.nte inJus
ti(:a que esta Camara póde prattcar. 

O orador não ne,o-a nem quer evitar discus
sões em relação aos tres candidatos; deseja 
mesmo que o estado da Bahia não tenha re
IJresentante na Camara, cuja eleição não seja 
a mais pura, a mais dec~nte a mais digna; 
llOrque a dignidade daquelle estado repelle 
qualquer candidato cuja eleição não esteja 
neste caso. Por consequencia, entende que o 
requerimento do nobre deputado é um sim· 
ples adiamento em relação a ultima parte da 
~~ conclusão e por isso a Camara póde desde 
Ja deliberar sobre e pare~er. fazendo apenas 
separa~ão ou diminuição dessa parte contes-
tavel. 

Si o requerimento do nobre deputado, cuja 
~tt~ução agora pede e neste sentido, nada 
mhibe que a Cama.ra desde jà. delibere sobre 
od Paraecer! ·.aguardando opportunidade para. 
eliberar sobre a. ultima. pa.rt3. . · · 

0 SR. SE'I'ER.I:;O VIEIRA. (pela ordem) Per
gunto ;:tO Sr. presidente qual o procedimento 
que vae ter depois de a]lprovado o requeri
mento apresentado pelo nobre de pulado pela 
Pa.rahyba. 

O SR. PRllSIDEi\'TE-Depois de votado e ap· 
provado o requerimento, segue-se a votação 
do parecer relativamente a dous candidatos 
não contestados e a discussão do mesmo pa
r~cer rela.tiv[l.mente ao candida.to cuja eleição 
foi contestada.. 

O !St•. Augusto de Freitaii! 
diz que dPante do requerimento apresentado 
pelo nobl'e deputado pela. Parailyba, de accor
do como protesto por elle feito pertencente ã. 
commissã.o reC.:rente especialmente ao candi
dato que oecupa o :1• lagar na lista dos eleitos 
pelo estado da 8:\hia, deante das considera
çt'ies feitas pelo seu 110bre collega, o Sr. Seve
rino Vieira, e da, delib~ra.ção pelo Sr. presi
dente tomada de submetter a votos o parecer 
unicamente na parte relativa ao reconheci
mento dos dous candidat•jS, sobre. os quaes 
não ~presentou o nol.lre deputado pela Para
hyba impugnação alguma, pede a s Ex per
missão para, à vista da impugnação feit:l pelo 
candidato não diplomado,o Sr. Pedreir•a Franco, 
a qual se acha ,1unto ao parecer, p~de a S.·Ex. 
rPpete. permissão para apresentar um reque
rimento que está de accordo com os preceden
tes estabelecidos por esta. commissão. 

VozEs-Vamos ouvir a leitura do requeri
mellto. 

0 SR.. AuGUSTO DE FREITAS- Peço ao Sr. 
pr.·sidente, que consulte a Camara si. consente 
que o candidato protestante tenha entrada 
no recinto, para discutir o parecer. 

UM SR. DEPL"TADo-Não póde. 
VoZEs -Já ha exemplos; haja. viSta o t:an

didato de S Paulo, Sr. Jesuíno Cardoso. 
U)r Sa. DEPt'TADo-Estão com receio da con

testação. (H a -muitos apartes, o Sr. presidente 
reclama attençao.) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-O Sr. 'Presiden
te lla pouco f~z inteira injustiça aos senti
mentos clesta camara decl .:1>ando com a sobe
ran~a. e prestigio da sua palavra que ella não 
poderia desajar votar um assumpto da maior 
importancia, como é o do r~conhecimento de 
poderes de deputados, fugindo a uma. discus
são. 

O que está na. consciencia. de todos é que se 
pro,·edeu a uma eleição no estado da Bahia 
contra a qual se levantam protestos do. candi
dato que se diz prebrido em seus direitos. 

A Camara, deante do requerimon'j.o do no
bre.deputado pela Para.hyba, relativo a. um 
dos candidatos, pa.ra.ce não dever recusa.r o 
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requerimento que o orador apresenta, deve 
admittir que tenha entrada no seu recinto o 
candidato pro~stante, a.fim de que elle de
fenda o seu direito. 

Isto e que é discutir com inteira isenção de 
animo, isto e que é querer que o paiz inteiro 
julgue da legitimidade de um i:liploma. 

Quando o candidato que compareceu perante 
il. commissão, chegou ao ponto de declara. r · no 
~eu ·protesto, que figura junto ao pa.,·ecer, 
que, a.puradas as acta.s, elle tem. maior nu
mero de votos ... 

Ul\1 Sa. DEPtrl'ADO -Não e exacto isso. 
o sa. Auat'STO I>E F.REIT.\S diz que não o 

estã asseverando. 

Nestas condi<:ões, :parece que a interpreta
ção não pode ser esta. 

Desejava. que S.Ex.lbe dissesse por que razão 
está tolbido em seu direito de apresentar uma 
emenda a este parecer e não a discutir ~ 

Pód.e fa.zel-o no seio da commissão e não o 
pode fazer na Cama.ra ~ · 
Es~ é uma. interpretação que estaria de 

accordo com a vitalidade orga.nica do regi
mento da C!J,mara. 

Diante .destas consideracões peJ.e ao Sr . pre
sidente que consulte á. Ca.ma.ra, desde que seji\ 
apoiado o requerimento do seu nobre colle,"<~ 
e si permitte que entre neste recinto, paro. 
discutir a sua eleição, o co.ndida;to protestante 
pelo estado da B 'hia.. 

O Sr. Francisco Glicc l'io 
Mreditava. que o Sr. preoidente não admitisse 
discussão sobre o parecer visto como ellaj:i 
esta. v a encerrada. 

Quando o candidato vem dizer i G:unn.ra. : 
«Cuidado com a.quelles que vão occupar um 
Jogar no recinto das vossas sessõe.~. porqua 
elles não sã.o portadores de um diploma. con· 
!~rido pela. vontade dos eleitores da Bahia•, r 
Camara techa as suas portas, nã.o admitte 
qu~ este candidato venha. discutir o seu di- Não ha. paridade entre o que se deu na 
rei to, para tornar victoriosa a vontade dos eleição da Bahia e o que succedeu na. do Rio 
I ·to · Gro.nde do Norte. Quando se discutiu esta ui-e e1 res, ou para ser.. • d-, tima foi pelo 1i!.cto de ter se <M.>O a. eleição 
O SR. PRESIDEI\"TE -Peço ao nobre de~u- irr~rula.rmente. (Ba um apart~): · 

tado que não discuta previamente a mater1a.. 
Manda.ram-se os papeis depois de encerrada. 

O SR. AuGUSTo DE F&ErrAS diz que foi ar· a discussão para. que a commissã.o estudasse 
rastado a estas considerações, para mostrar á. as acta.s das eleições onde por· ventura. se ti
ca.ma.ra. a importancia do assumpto e assim vessem dado irregularidades. 
justül.car o seu requeriment:~; não esta dis-
cutindo. O Sa.. EPITACIO PESsoA.. -Houve cliscussão 

. Estã simplesmente dizendo que se a Camara no seio da commissão porque aqui não foi 
quizer ser digna deve, de accordo com o pre· aberta. · 
cedent-e estabelecido e á vista da íncompati- OSR. FluNcrscoGLYcttuo. -N"'ao podia ha· 
bilid.ade que disse o nobre deputado pela Pa.- ·ver discussão e o nobre deputado sabe disto 
rahyba. a:ff~ta:r esse 3• candidato, a ~mara porque não houve 'I"Oto em separado. 
deve. permttttr a _entrada no seu recmU? ao 0 -voto do nobre deputado foi apenas uma. 
cand1da.~ que se d1z ser realmente o ele1to. informação mas não um voto em sepa-
( IIa mwtos apartes. ) rado. ' 

O SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputa.· · , ,. adia 
do que resuma as suas-observações. O SR. EPITA.Clo PESSOA.. - ~u nao p 

da.r voto em separado, porque nao sou mem-
0 SB,, AUGUSl'O DE FREITAS promette ser bro da commissão. 

br~~- des~java jamais na sua vida de deputa.· O SR. F&A.;.'!crsco GLYCERIO. -O nobre de
do fazer referendas, por Ionginquas que fos- puta.do sa.be ~ue. a mesa conteve-se dentro da. 
sr•rn, a essa eQ.tidade chama-da regimento. e lettra. do regtmento. . 
não desejav:~., porque tem por hâ.bito respei· o SR . EPrrACIO PE:>SOA. -Devia. respe1fa.r 
ta r as suas decisões. . mais a. disposição do que a. l~ttra . . 
. Entretanto, o Sr. pre~dente deu esclare· 0 Sn.. FRANCISCO GLYcERio. _o espiri~ 

c1mentos COIJ?- os quaes 1_111.0 se conf<?rmou. regimental está. contido no que se fez ; e en· 
Ha um ~go do. regimento,_ CUJO numero tara discu&-ão sobre este assumpto .• 

lhe falha a. memona,que perm1tte a qualquer 0 nobre deputado refere -se á eleição de ~::.m 
tleputado apresentar emendas a. pro.)ectos,.. ou dos ca.nclidatos ; e de modo que temos a dis· 
pàr.eceres, quando começada U_!lla. discussao. cussão encerrada em parte e aberta em pa.r· 

Oya., . compreh~nde-se que nao h!!-vendo no te : encerrada. em parte quanto a. dous ca~ 
regunen~ um t10 art•go qu~ :eerm~tta. ~ de- didatos e aberta em parte quanto ao outro. 
putado 1r perante a comJlll5sa.o discutir um. · . , u 
assumpto qualquer e apresentar emendas deste O SE. EPITACIO P~oA. -. S1 h.?n v esse r_ne _ 
modo o direito do deputado é restringido; elle voto .em separado nao se dana. o mconvemen 
tlca .. tolhido em sua: ac.;ão. · . · · te que S. Ex. nota.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:30+ Pág ina 14 de 30 

s~ssuo em 2 de Setembro de 1892 49 

o sa. FRANcrsco GLYCERio.- En.lão cum- Assim, o regimento precisa ser revogado, 
pro-se 0 regimento.· (Trocam-se apartes). mas pelos meios ordina.rios, e nii.o medea.nte 

E' uma questão da mais alta releYa.ncia. .:> um re11 uerimento apresentado á Ca.m.ara ; do 
repudio daquella ~ra.ti~ antiga. de. se levar a contr·a.rio, o regimento que regula. os seus 
sessão inteira, dtscutindo candidaturas e trabalhos não tem importancia. 
eleici)es. Deve-se dar cumprimento á lei ; deve-se 

Para que voltar a nossa pratica tão con- guardar o decoro publico, condições unica.s 
demnada ~ para. o respeito publico. o orador e o primeiro a. confessar que a . 
camat•a abriu um precedente em seu seio Desde que se violar ·a lei dos trabalhos da. 
quanto ao candidato de S. Paulo. camara .. 

Fall:ou e vowu contra este precedente ; ape- O Sa. CA.SSIANO oo NASCIMENTO dà. um· 
zat' de que a.quelle caJ?.didato era diplomado e apa.rte. 
este nã.o apresen~u <hp~oma.. Cam está. O SR. RoDRJGO DE ARAuJo-Sobre o IJa.recer 

P~;' consequenCla., ac a. que a. ara . não h a. voto em separado e a. mesa. procedeu 
habllttadll. a dar o seu voto. be 1 d d rd d' d' . .ft " bre deRutado pela Pa.ra.hyba. apreren- _ n !lU o-o na o em o UL para. a. -vo...,.-

" no - d •A " . bli cao. tou a. sua dec o.re.ça.o e vow que •Ol pu • 
cada. inteira.mente demoMtra.da. pelas suas E' sabido que este parecer ·foi dado pela 
1onclusões que votará contm o candidato Ly- commissão e a_camara. nii.o apr~entou ne!Jl . 
cur"O uma con~ta.ção, o que faz acred1t.ar que nao · 

o"'ú. presidente deve mant.er s.sua resolu· existe esta. incompatibilidade que proclamam 
ção de incluiir na ordem do dia., como votação, hoje os nobres deputados. 
o pare~r indiv~ivel. (Nrio apo=a:t,{)s.) O SR. RIBEm.o DE MENDONÇA.- V. Ex. está. 

Perdao; este e um fucto conhoodo. provando a necessidade de se discutir o 
0 SR. BELLARMINO DE ME.'IDONÇA. - Ni!:o é parecer, 

facto conhecido, o. incompatibilidade precisa o·s R . . 
d. tida nara apresentar emendas. R. ODRIGO !JE ARAUJo dtz que esta mos-

. aer ISClU }! . trando o prccedunento da mesa e da com-
O SR. FRA.NCtsCO GLYCERIO- Mas 11 vota.- missiio. 

~o em relaJ;ão aos candidatos ha. de rel'erir-se q • _ • 

á sua incompa.tibllida.de. porque foi 'i!obre este E~ta IDf?Strando que nao deye .ser acce1to 
onto ue visava. a. contestação p~oposta. pelo o requertmen.to do S~. Ep~tae1o Pessôa, 
~obre ae utaJ.o pela. Para.hyba. po~ue este ex~rnplo hoJe mamfestado, s .. E~. 

Esta e ~ma. questã.o estudada. delX~U de mamfesta.l•O _qua;ndo a COIIliiilSSaO · 
. Quem conhece a. lei, quem leu o protesto r~umu·se pa.~adar o prlme!_1'0_llareçer, o que 
apresentado pelo nobre .deputado pela. Para- ~de fazer crer que a ~estão e ~a.Js pessoal 
hyba esta. completamente inteh'ado. que de pureza do reg1men elettoral. 

Vamos vota.r, sim OU não. 0 SR. EPITACIO PESSÕA:- V. E:J:. não tem 
São estas as consideraç••es que tinha. a fazer, ra.zã.o. Eu não tenho nenhuma prevenção 

não para se oppór ao requerimento do nobre pessoal, e se quizesse levantar questão pes· 
deputado pala ·Bahía. mas para comb~ter a soal me refere~ia á eleição do. ajudante de 
reprod~cçã.o, n~ recin~ da Qa.mara1 doo mter- ordens do Presidente da Republica. (Apartes). 
~1nave1s questões ele1toraes propr1as do re· o SR. RoDRtGO DE ARAmo:- $e lembra que 
gimen passado. o parecer foi apresentado sem voto em sepa.- ·· 

ra.do e o unieo :procedimento que póde ter a. 
O Sr. Rodrigo de Aox:a~jo m~ea é sujeital-o a votação sem debate. Do . 

lembra. que, como membro da comnnssao de contrario te1'-se·ha. estabelecido um precedente 
poderes, nã.o póde dei:tar de dize.r alguma que ainda. toma.rá ma.is tempo aos ·trabalhos 
collSa sobre o requenmento a.present;a4o. da Camara quando se está. qua.si no fun da. 
Entende que o requerimento ~o devia ~r sessão e nem os orçamentos ainda se vota,ram. 
sido accei.ro pela mesa, porque a ISto se oppoe E como o orador e inimigo das disçnssões 
formlllm.ente o regimento. limita-se a. estas simples palavras. ·"(Muito 
Si~ t-ra,bs.lhos da Oa:mara. são regula~os bem). 

~elo re~imentcí, si el.l8. tem a. sua ~i orga.mca, O SR. P.EtESlDENTl":- Quanto ao requeri· .. 
ente_nde que se deve observar ~ULllo qu&es~ mento do Sr. Augusto de Freitas, só depois· 
escnpto, -porque, do contra.rt~, _um r-equert- ·da camara haver decidido abrir ~- ... 
~!lento,- ~e ttldo o mam?.n~ Vtl'la ~~~ra.r a. sobre-a materia. é que eu :poder~ acceJ."'taJ...O;: .·. 
wspo:nça.o_ ~egtmen~l! e .nesfu.s. condlçoes, em·! Opportu.nam.ente ser.á. res. olvi.da a.questão··· •· .. .. vez de deiXar 1'1llwci0nar regularmente a. . . . . - ._ . . . - . ·, .- . 
C&mara. vem;eata,~:a;a.ua.roüia.; (Apar~es ~mgem_maoiS·l)edindc). l&.]lal&vra..e~ .. 
c !l"otmos.} . '. . ' a. difetiJ5io ~ adiãda. a. ~ JICit ~ . 4lila 

c-ar. "'·v ' 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:30 - Pêgina 15 ae 30 

50 Sessão em 2 de Setembro de 1892 

a. hora. destinada. ó. proroga.ção da primeira 
parte da. ordem do dia: . 
P~sa.-se â hora. destinada. do expediente. 
O S:R.. 1.0 SECRETA.:R.IO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do sr. I. • Secretario do Senll.do, de 
1 do corrente. enviando o projecto daquella 
ca.ma.ra. revogando os decretos ns. H39, de 25 
de ·abril do corrente a.nno e a ta.bella. annexa. 
ao decreto n . 1327 D, de 31 de janeiro de 
1891, na. parte que restabelece a. ta.xa. de cin· 
co mil reis pa.ra. as fa.cturas consulares.-A's 
oommissões de orç~mento e de diplomacia. e 
tratados. 

Reguerirnentof : 

De Artbur Diniz Lagardes e outro, propon· 
do-se medeante certas condições a organisar 
uma. companhia ou emprego de s guro con· 
tra. os sinistros da.s estrodn.s de ferro do 
Bra.zil.-A' commis-ão de fazenda. 

De Pedro Leão de Almeida Barcellos pedin· 
do isenção de direitos para os ma.teriaes desti· 
nados á fabrica de phosphoros que pr·etende 
fundar no esta.do do Rio Grande do SuL-A' 
commíssão da. fazenda. 

Dos incorporadores da Companhia Fabrica. 
de Chumbos, pedindo isen~ão de direitos de 

· importação e de expediente para. o materia.l 
que importa.r.-A' commissão de filZenda.. 

os~. Ba.daró :pede a pala'V!'& só
mente para mandar á. mesa um requer1mento 
d~infor~. 

Em l'et,"'l'a, tem-se entendido que esses re· 
querimentos são feitos com o propOSito de 
erear embaraços e fuzer opposição ao go
verno ... 

O S:R.. Foz.."SECA. HERMES - Não pôdem crear 
emba.raços porque o governo não responde. 

o Sa. Fl.EtJB.Y CUR.ADO -E quando re.spon· 
de não sa.tisfll.z ás perguntas. 

Entre elles figuram a.lgumJ menores e al
guns camponios do es1ado de Minas, que vie
ram ao l~io e a(IUi, envolvidos em disturbios 
foram presos, ficando duro.nte a.4,rdm tem pÕ 
na detenção, donde, sem serem qua.lificatl.l•S 
ou interr .gados, foram atirados fJra. do paiz. 

M;mda à mesa o seu requerimento. 
Fica sobre a. mesa, para ser opportuna. 

mente apoiado, o seguinte 

Requrimento 

Requeiro que se peça. ;w governo a.s se
guintes informações: 

1•, quantos individuos foram deportado.; 
com os turcos ; 

2". qua.es os seus nomes, idades e natura· 
!idades; 

3•. em que data. perderam a qualidade de 
brnzileiro~ os d"portados Manoel e Alfredo, 
filhos da povoação de Congonna.s do Campo 
e trabalb.adores que fora.m da. fazenda de 
S . Marcos, em Sant'Anna. do Deserto, no tlli· 
tado de Minas Gera.es ; 

4•, quaes os crimes imputados aos menom 
bra.zileiros t.a.mbem deporta.dos.CustodioAlves., 
Antonio Pereira. e Jose Teixeira da Silva ; 

5•, que destino a policia. deu ao cida.dlo 
Clemente Manoel Vieira., que em dias de 
agosto publicou na. Ga;e!a de Noticias uma 
rec!runa.ção com a epigra.phe como me aclw 
preso, com firma reconhecida. na eartorio do 
tabellião Brito ; 

6•, em que data. foi restaurado na Detenção 
o castigo da. solitaria ; 

7•, quaes as disposições Iegaea que auWri· 
saro a. administração da Detenção a violar a 
correspondencia dos presos, ainda mesmo 
quando se dirigem â.s autoridades do paiz, 
como no caso do infeliz Augusto Cambra.i4, 
castigado corporalmente naquella e<\..<::.l, em 
dias de maio do corrente anno. 

Sala. das sessões, 2 de setembro de IB!f2,- · 
Francisco Badaro .-A.le:~:andre Stoc.kler. 

Vem à m~a. a. seguinte 

DeclaraçiZo 

o SR. BADARó aproveita-se desse meio pa:ra. 
dirigir uma supplica ao Vice-Presidente 
d& Republica, afim de que S. Ex., mesmo 
an~ da Ca.mara. pronunciar-se a respeito do 
requet'in·ento, tome em consiaeração o alie
gado nelle e procure ver si repara g~ves in-
justiças que ao orador consta. terem stdo pra- d' d 
tic:adas pela. policia. do Rio. Declaramos ter votado contra a emen a .0 

~ · · d S?nado que deLermina ser o prefeito muni· 
· :Q.seu ~ue~imento. v!'lrsa. sobre a. epor- cipal do Distl'icto ~ederal nomeado veio Pre. 

t&Qão.de ctdarlaos brazil8ll'OS que se acha.vam. siden-re da Republica e não-eleito pelo poto. 
detido9· n& . detenção, e que de volta oom os _. 
~·~ fof&[IllallcadoS f~ do . Sala das~. 2 ~e. aetemb_rQ:de 1892.:-" 
~ ~. :.:::'{ '"~=- -· ~ · ... :: · !olto de A."'eUar•·-Af'Utltfss Ma1a. 
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Vão a imprimir a.s seguintes 

REDACÇÕI!:S 

N. 154 A-189'2 

RJ·'ac~íío pa1·a S• discussão do projecto a. 154 do corrente, anno q~e fixa a despe;d. do M itlis
tcrio da Fa:;e1!1l.rtpw·a o cxen:~cio de 1893 

O Congresso Nacional decreta : 

At·t. O p~·cslclcnt·~ rh Retnbtico. é autorizado a. des-pender pela repartição do Miuisterio 
da Fazenda, co!Jl os scrvico~ designados nns seguintes Yerb:ts, :\ qun.ntm de 69.722:205$825 

1 Juros. t1 nwrt\ r.a,.oo e mll.iS tl.espeza.s da di vida. externa. ....•••••.•• , ...• 
2 Juros, amortizaç:\o e mais despez.ls dos emprestimos naciouaes de 1868, 

18i9e 1889 .................... .... ............................. . 
3 .lm•o:; , ::tmot·tiz H)iO e lll<1is üespezas d:) dlvid<~ interm~ l'uudada. .••.••••• 
4 Idem dn. divida. intern" não rundada ... .. .... .... . . ................. . 
5 Pensionistas . . ...... ..... . ... · .. ........ .. . ..... . . · .... . ............ . 
() A110:i~ntados . ................... . .... . . .. ........ . .... ....... . .... . 
i Empregados das repartieões e__Ioga.res e_xtiuctos, snpP,rimidos os venci

mentos com pt·ocuradores Hscaes, tlets de tbesoure1ro e de pagador e 
praticantes sem concnr.so .. ....... . .. ................... ... .. ... . 

8 Th830ut·o Nacional, reduzido o pessoJl com a. criaçij.o do Tribunal da 
Co !I tas e na. fórrna. da. ~b;}lla. auusxa. . ... ........................ . 

9 Tribunal de Contas ..... .. ........ .... .. . .. . . ....... . · .. . . ... ....... . 
lO Cail::\ d<l. Amortização . ... . .. ........ . .. ..... • .•• •. • . .............. .. 
ll Alf.tndegns, ·supprimidas as consignações para : 

2'3 tlddidos officb.es de desc-1rg-a ..•....• . .• ... .. ... ••• . 
I ,. ageote de tr·apiclte ........................ . 
I n:iurlante de guarda-mór, por serviçcs fóra da barra.. 
1• e 2o commao•lante dos guardas ..... ... . . ........ .. 
3 fids de thesoureiro extraordinarios . •.. . . •.. •..• •. . • 
2 1\UXiliares de embar(}ue de café . .... ... ...... . ...... . 

41:40~000 
1:800$0()0 
1:800$000 
I :200$000 

10:800$000 
3:040$000 

13.587:808$000 

9.038:805$000 
18.312:347$000 

7:000$01)() 
2. 533:007$000 
2.712:118$000 

600: 000$000 

472:798$000 
240:600$000 
193:9~ 

todos na Alrandega do Rio de Janeiro... .............. 60:040$000 5.8\17:532$122 
12 Delegacias fiscaes em S. Paulo, Minas Geraes, Cuyabá, Curityba, The-

razin::t. e Goya.z, conforme as tabellas anoexas... . . . ....... . ....... 118:300$000 
13 l\lesas ele tendas.......... ..... .. .. ... ......... ... . ....... ........... 247:477$000-
14 Ctsa da. .Moeda .......... .... ... ................. .. . ·.. .............. 637:480$000 
15 l•nprens-,\ Naciomü e Diario Of}iciat . .... ... .. .. ..• . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 680:000$000 
16 Juizo dos feitos extiÍlctos .. . ..... . · .. • ........... • ..... .... . • · • • · ••· ·• $ 
li' Su-p~r~ma:se po~ passar 9 ~rviço pàro.· o ~ulzo_ seccional,. · • ~ _ ·. , · ·: · :. ·· . ~3. ·~"...-,_ . O· 

La)lEiràto!'lO na.cmnal de -ana.lyses . .•.••• • •• .••• •••• •• •••.••••• •• p •••• _ •• • • • .,. \I\IUOfloiV 
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18 Secções da estatística commercial anneJCas its associaçi)Gs commercia.es. 
Supprimn-se para. ser feito oserviQO oas alfa.ndegas,aproveitados empre

gados adidos e como se~ção da repu.rti.;ão trsca.l. 
19 Administração e cnsteio das fazendas e despezas com os proprjos nacio-

naes, inclusive a Quinta. da Boa-Vista .. , •..•.... , ...... , ......... . 
20 Ajudas de custo., ........................ , •...•.• , .•. , .... , ....... . 
21 Gratificações para serviços temporarios a e.xtraordinar'ios •.•.•••.. , •. ,. 
22 Juros diversos ........................... · ........................ .. 
23 Ditos dos bilhetes do tbesouro ...................................... . 
24 Ditos dosemprestitnos do cofre tios orphã.os .•...•.••••• • ••.•••• ·., •.. 
25 Ditos dos emprestimos das Caixas aconomica:s e montes de soccol'l'O ••.. 
26 Commissões e eorretagens ....................... , . , ............... . 
27 Di1ferenças de cambio ........................................ , ..... . 
:28 Obras. 
Adlatb a. construcção de novos armaz;ens na alfundega do 

Rio de Janeiro ••••.•.. , •...•••••••••.••.•.•.•..•.• 
Assim como da passagem e cobertura de vidro ••••.••.•... , 
E supprimido o custeio do serviço de execução •••.•.•... , •. 

Consignada, ~ execução do decreto n. 31 de 12 de ja
neiro de 1892, a quantia de 100:000$ para installação 

• d& Alfandega no porto de Macahé, e augmentados : 

100:000$ para a constrncção da. alfandega 
em Manaos, sendo metade no exercício 50:000$000 

200:000$00(1 
:~0:000~000 
50:000SOOO 

280;0J0$(JOO 

Acquisiçã.o e melhoramento do material da 
alfandega da. Bahia. ............... .. 50:000$000 100:000$000 

180:000$000 

29 Despeza.s eventuaes ............................................... . 
30 Reposições e restitnições ........................................... . 
31 Adía.ntamento da garantia estadoal diJ 2 o/, às estradas de ferro da Bahia 

e Pernambuco ............. - ................................... . 
32 Exercieios findos .................................................. . 

33 Creditas especiaes sendo: 

Pedidos na.. proposta .••••.. - ••. ••••• .. •••·. 70:000$000 
Pagamento de juros e amortisaçã.o de e_m-

prestimos feito pelo Estado de Sergrpe 
e de que o governo é fiador. • .. .. • .. li :509$570 

Idem Idem do Estado do Piauhy .•..... •. ... 42:418$619 
Juros e amortisa~ão do empr:estimo col)tra-

hido pelo governo com a casa Rotschild, 
de Londtes e .p~gavel no e1ercícío 9.335:000$000 

Fiança. do eml)t'es~imo à A~sociação Com-
. marcial do R1:> de Jane1ro .•• • ... . .. • • 325:036$180 

$ 

9(:3l4$000 
20:000$000 
20:00QSOOO 

25U:000SOOO 
480:000$00() 
60.1:000$000 

1.000:000$300 
30:000$00G 

$ 

856:800$0M 

1 00 :000$000 
90:0(10$000 

450 :000$000 
800; 0()()$000 

9. 858:377~ i03 
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art. 75 da Constituição da Republica, tenha cessado, com o exercício pelos mesmos aposen· 
ta dos, de emprego feder" I, estadual ou municipal e na administração, gerencia. ou serviço de 
qu:.t.lquer associação ou empreza parti!lular, devendo o governo manaar cessar o abono dos 
vencimentos de aposentadoria consignados a taes fuocnionarios que a.ctualmente estejam ou 
de futuro venham· a ficar comprehendidos nesta di;; posição. 

Art, 3.0 E' restabe!ecida em seu inteiro vigor o a.rt. 20 da Lei de 30 de outubro de 1882, 
com a limitação do art. da Lei de 3 de setembro do 1884, que rerluziu a 4.000 a. somrna. 
dos creditos supplementares a ser abertos pelo governo, no exercício da presente lei. 

Art. 4. 0 Nenhu•rl serviço serâ man la.•lo exec11tar pelo governo sem que esteja con
signad.\ verba parli. essa, ua. lei do oro;itmento, devendo o governo aguardar essa. designação 
para. põr em execução a lei que o determinar. 

Art. 5. • Nos termos da. limit.1.ção do art. 3• o governo ~erá abrir, no exercício do. 
presente lei, os credltos supplementares nacessarios para as verbas incluida.s na ta.bella. B, 
aonexa. à. Lei n. 26, de 30 de de?.ambro de 1891. 

Art . 6. • E' o poder executivo nutoriza:lo n. rever as pen~es concedidas sem lei do 
Congresso Nacional, dovendo apresant-tr a este, na proxima sessão Ul!l estudo das condiçOes 
em que se ach,• m os pensionistns e 1111a.es devem tlca.r privados das que recebem, por não 
se achn!~em nas eircumstllnCi>IS de rect"boor esse f•IVOr. 

Art . 7.0 São creadas clele:!acias ftscaes do thesouro federal nas capitaes dos estados de 
S. Pc~.ulo, Minas Geraes, Matto Grosso, Paraná. Pia.uhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos: 
das ta.bellas annexas, a.•ttorisado o governo o.d&r·lt•es ragula.mento. · · 

Art . 8.• E' reduzido ao nu 11ero de funcciona.rios consta.nt2S da tabella a.nnexa o pessoal 
do thesouro federal, passando o excedente a oocupa.r empregos de igna.l categoria. no 
Trihuna.l de Contas. . 

Sala das commissões, 2 de setembro de 1892.-Leite OiticiC4.-Mistide(Maia.-Alm~ida 
Nogueira.-Arlhur R~as.-F. Sodré.-Se"'e'1'ino Vieira. 

Tabella 

fri h u i de Ou tas 

I 

1 Pro!:ident• •••••• •••• ••. • , ••• , .. .. . , .... .. , •• •• , •••• 

4 Directores •• •••••• ••••• 4 . ....................... • •. 

3 SQb·direct01'3! .. .. ......... . ..... ................ . 

8:000$000 6:000$0001 14:0~00 H:OOOSOOO 
! 

8;00(1$COO 4:000f()OO! :1.2:000$000 48:_0:l0fl00 

&:000$000 3:000$0001 9;00~ ~=oootOOO 

1 Secret ario, ••••.•.• , •• , ••••••.••••••• , •• • • • • • ,,,,, 

1! Pt>i rneiri'IS esc:riptararios .... · ......... . , ,, . , .. .. .. 

12 Segundos escriptur&rios ..... .... .. , .... ......... , 

10 Terceiros esoripturarios.. . .. •• .. ... • .. . ... .... . 

i Cartorario,, ••• ~ •• , ••• ••• ••· ••, ··• ·•· ••· .•• • ••••· 

1 Aj11dante,, , •• •••• •• •••• ••• •••• •• ••••••• ••••• ••••• 

~=~ 2:ooo~1 6:000$000 6:000$000 

3:400$000 1:60op<ll 5:000$000 C0:000$000 

S:OOC,;fOOO 1:000$000[ .f:000$i)o)() 48 :0~0 

2:000$000 t ;00()$000 l 3:!XJ0$00a 00.000$000 

2:000$000 t:ooo..~o l 3:000fl00 3:000$000 
! 

1:01)0$000 SOOf)OOI 1:800fl00 1:800$00() 
! 

Z CGa.tilluos •••• •• •••••••.••••••••••••••• •••••••• ••• i:OOOJIOO .\00$01)0l 
I 

1:{00$000 !:SOOflOO 

I ~:~ 
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------------------------------------------------------------·------
~ . -· ·· . ~ . '• B 

THESOURO FEDERAL 

Acceito o pessoal in~itado na tabella A do annm ao rclatllriQ do ministro, com os vcncime.ntos atina~, 
que não podta sr.r 3ltcradws em lei d~ OI"i<tmtnto 

o o 
o I~ o 

.;:1 ~ O' 
...::~ 

~ 
.;. .. m 

<! -< -ill 
o EMPREGOS z 8 ~E: ~..-:: 
gj '=l :::. t..' 

c:<! ~õ rll ~ E:: E-:d 
p, § < ci ., o 

5 Q 

Ministro . .. ................. . ............ . $ 21: 000$000 ~ 2!L;003~00Q 

3 Oireétores ...... ........... . ............. . G:OOO~OOO 3:000~00~ 9:000$000 27:()1)1)~ 

-i Sub-~ores· ....... ... .... .... .. ...... .. 4:~ 2:400$003 7:200$000 l!S:sooai'lll 

j O.fliciaes do Contencioso .... ... .... , . .. .... 3:200$00(1 1:600$000 4:800$000 \1:~ 

22 Primeiros ese:ripturarios ••.. .. . . .......... a:eoo.;ooo i :G00$000 4:800$00<) 1~:\100~ 

18 Segur>dos ...... .. ......... ~:>0~00 :1:200$000 3:6GO;OOO G•:SCJO.:OOl 

i8 Terceiros ................. 1:aoosooo soosooo :t;400$000 ;\l:~rol 

H Qu rtoa • ~ • •••• ••• • t • • ••• s~ooo 400$000 1:~ i:>:~ 

1 Thesonreiro ••• .. .. .. . , . ~ . ~ ... . ~ .......... ... . 5:000SODO S:ll00$0C0 S:fl00$000 s:~» 

3 Ffeis ••• ~ ...... ...... .. . . ~ •.•• , ........ . , .... 2:600~ t:~ t:OOOSOOO 12:~ 

i P&ga.dot ., .... . ..... .. .. . .......... .. . , , . , 3:000$000 ~:20~~ 5:~aosooo 5:200$00) 

4 Fie.is ......... ....... . ...... . .. . ........ .. .. 2:r.{){)$000 1:200$000 3:600.';1)00 H:40~ 

i Ct.Ytora.rio . ..• •• •...•.. ........ , , . .• . . ...• 2:-t00$000 1:2<'-0SOOO 3:600S(IOO 3:600~ 

1 Ajndaute . ................................. 1:200$000 liOOSOOO 1:800$)00 . 1 :~ 

i Portlli~a ......... . . ....... ............. .. . . 2:400$000 !:200$000 S:SO:lSOOO 3:000.:«0 

i Ajudante ......... . .... .... ....... ~ .. ...... 1:600$000 800~000 2:q00$()00 2: 100.,~ 

i6 Continua~ .... .... ......... . ... .... . ...... . fl60$000 ~S0$000 t :4-I0$000 23:010;001 

' Correios .. .... .. ..... . . . .. . .. ...... ........ . 1:200$000 500$000 1:700$000 5:~"0.\1 

ca:aa<&TE> DO !ll,.,'lSTl\0 

i Ol!l4a.l de gabillete . . ...... .. .... .. ...... .. s 2:400$000 2:-IOO;ooo ~:400$l00 

2 AuJ':iliares. ~ .. . ... . ...... . .. . ...... . , ••••. •. $ 1:000...~ ~ :000$000 ~:ooo;ooo 

DEJ.!G.I.CU. lXl 1'li~S<IU!l0 EM I.O!\'Dtn:S 

D&!egtt.do ........... ... , ......... ." ..... .... ,:: 6:000&100 $ .5:-> ., 

8 E$Criptutarios ......... ............. • .. " .. $ ~:4õ0$000 s .,~~~ ___... 
4!2:910$00) 
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c 
Tabella do . numcN, classe e veneimentes dos empregados da Delegada Fistal tm S. Paulo 

EMPREGOS 

J)e).1gndo .•.•• •••. •···• .•• ••••.• ••• , ....... . 

Pr..meiros eacriplur:~.rlos . ... •••• , .• .• . . . . . 2 

Segundos 

Tereeiros 

Thesourelro .............. . ...... ..... . ... . 

Fiel ........... ........................... . 

CartorArio . . . . . . .. , ... .... .... , . , ...• , .. .. .. 

Porteiro ...•••.•• •.• .• ••••.••..•••. • , • .•• •• 

Contin.uos. .. . .... ... . . .... ...... . .... .. ... _ 2 

i5 

o 
"' .. 
" "' c 
~ 
o 

.'I:OOOSQ)O 

3:000$000 

2:000S000 

1:000$000 

ooosooo 
3:~ 

1:•00!000 

1:()()()$JOO 

1:400~0 

600$000 

D 

VENCIMENTOS 

o o ... g .,. ... "" ~ ... .. 
"' t~ 

~ .. -
" "' 

.2:000~ 5:000$00() 

1:sro:oo<J .,~ 

1:000~000 3:000e<JQO 

800$000 1 :800.~0 

o\00,~00 1:000$001) 

1:800$000 4:800.)000 

600~0 2:000.~ 

500~00 1:500$000 

6()®l()() 2:~ 

400~000 1:000$000 

Tabella. do ID!Ilero, clm e venrillettos dos empregados da Delegacia Fiscallllll linas Gerats 

VENCIMEl'<'TOS 

EMPREGOS 

Delegado ................. . . .......... .. . ...... 3:200$000 1:6003000 4:800$000 

Prlllll!iro ~Scl'ipturari.o . . .. ..... ••• .••• , , • , . , . . . 2:000~ 1:000$000 3:000$000 

Segundo .. . ........ ········ ...... ... 1:6003(100 800$000 2:~00$000 

Terceiro 
• ••••••• o • •• •• • ••• • • •• • • 

t:~~ 600$000 1:800$000 

~rios .. ...................... 2 t:oJo:ooo 500~ 1:501)$000 

Thes.oureiro .. .. .. . , •• ,, • , , •.•• . , ••••• • .•. ....•• 2:6003000 i:tOO~ 4:000$000 

Porteiro e ca'rtorario • . • : .. . .. •.•• , .• , , •. , , ... 1:300$000 7~000 2:000$000 

Contínuo .. . . .... ... . . . .... ................... . 7oo_()I)O 30~000 1:000~000 

;; 
""' ... .. , ... , 
o<> ... ... 
" 

5:000$000 

9;~'00() 

6:0003000 

3:000$000 

2:000$000 

4:~ 

2:(J()(ij000 

1:500$000 

2:000$000 

2:001)3000 

38:100$000 

~:!!\)~ 

3:00JS000 

2:~0~ 

1:800$000 

3:000$0(10 

ó: O()Of)OO 

2:000~ 

1:000$0(10 

l!jl: 000$000 
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E 

Tabella do ·llllllltro, classe e vencimentos ·aos empregadDS da Dolegaci a Flsea\ em Coyabá 

VENCil!ENTOS 

...:: 
EMPREilOS d ~ e 

~ ~ ~ w ~ .! 

~ I = , ·~ ~ 
-~·----------------------- --- ----~---- ----~-0----l----~-g---1·-------

:Delee,""&do .. ........... . ........... .. ... .... , ••• ••. t 3:201Jt000 1:600$0(10 -t:SOOlOOQ t:SO<Il~ 

. Primeiro escriptarario .••••••• ., •. • , . .... .. .. . i :GW$000 800$000 2:<100~ 2:·\00JIO.'l 

_Segundo ............. ............ i 1:2005000 ~ t:sooaooo i:SCOi!OOI 

~-..u-o ······················· i 1:0003000 600i()OO 1:600$000 1:600$1X)G 

.. 'l'he101ireiro ... ~ ............................... i 2:100.)000 1:100$000 3:200SOOO 3:2IJ®)II 

Port_eir~ e ca:rt.orario~ ., , .. ... , ... ............ .. i:000$000 600~00 t:SOO.jOOO t:llOOlOOO 

CouliDilo ..................... ~ .. .. .... .. . . .. .. i 7~ 300&000 i:OQOSOOO 1:000$000 

tG:-IOli!OOJ 
7 

F 

VENCIMENTOS 

...:: 
< o o 

EMPREGOS ~ 8 ... ., ~ 

"' "' ~ 
~ 

"' ... .. ... ~ 
1!<1 z " .. ~ << 

;;: ~- ~ c;. " !;:z og 
" ~ .. ~ ~ .. "' c " 

o ~ 

o "' 

Delegado........................... ........... t 3:200$000 1:60(1$000 -1:800$000 4 :600..~ 

PrimeirG •erlptara.rio .. ........... .. ........ . 1:300$000 700$000 2:~ 2:01l0$001 

................ ..... .. i 1:200$000 ~o l :MC$000 t :SOO$OXI 

Thesouniro ........ . ................. ... .. ... . 2:(00$000 1:.200$000 3; 600$(100 3:600P 

Port.ei.ro e cutc>rario... . . ••• ••• •• • •• •• • • ... .... 1 t:DOOi()OO 600tooB 1.:600i(l00 1:60~ 

C~lltizlllO- ........................... ~ .. • • .. .. i 700$000 ooccooo· 1:000$000- t:• ·· -
H:~ 
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N. 140 C-189-2 I 1. Companhia dt> in validos 

Redacçao do ' pt'ojedo 11. 140 B do corrents 
anno gue fia:a a despe!la do Ministel'io da Ma
ríllha para o ea;ercicío de 1893 

(idem idem) ••••.•.•. 
12. Arsenaes (idem idem) . . 

13. Capit&nia.sdeportos(idem 
idem) ... .......... . . . 

O Congresso N~iona.t decret-a: 
14. Forçanava.l (idem idem). 
15 . Hospita.es (idem idem). 

Artigo. E' o_governo autorisado a despen
der com os d1versos serviços do Minilsterio 
da. Marinha a qua-ntia. de... J5.486:755.\t310 

16. Repa.rtiçã.o da. Carta. Ma· 
ritima do Brazil; ele
vada a verba de mais 
61 :928$ para augmen· A so.ber: 

l . Secretaria de Estado 
(oomo na proposta). 

2. Conselho Na.vo.l (idem 
idem) ............ .. 

3. Quartel General (idem 
idem) ............. . 

4. COnse!ho supremo, de 
duzu:la. a. qua.ntia. de 
I :402$800, abonada 
no exercicio passado 
para. criados •• ..•.•. 

5. Contadoria : alterado o 
pessoa.! da. se~uinte 
tõrma: 8 primetros es
criptura.rios 38:400$, 
8 ~undos escriptu
rarlOs 28: f()Q$, 12 
terceiros escriptura
rlos 28:800$ ........ 

6. Commissa.ri.ado Geral 
(idem idem) •.•••.•• 

7. Auditoria. (idem idem). 
8. Corpod(L armada e clas

ses a.nnexas (idem 
idem) •.•..•• •..•. .• 

9. Batalhão naval: dedP
zida a quantia de 

to das gra.ti ficações 
dos pharoleiros .•..•. 

139:750$000 17. Eseola Naval (como na 
proposta.) ......... .. 

28:400$000 18. Reformados (idem idem) 
19. Obras; deduzida a. quan

tia. de 200:000$ .••••. 
80:663~0 20. Etapas (como na. pro· 

posta.) ........... .. 
21. Armamento (idem idem) 
.:2. Munições de ~ (idem 

idem) ............. . 
35

:215$200 23. Munições navaes (idem 

15~:350$000 

idem) ............ . 
24. Material de con>Jtrucção 

na. va.l (idem idem) ... 
25. Combustivel(idemidem) 
26. Fretes, tratamento de 

praças, enterros, dif
ferença.s de cambio e 
commissões de saques 

40:60()$0()() . (idem idem) ....... • 
· 11·~~ 27. Eventuae$: elevada. a 

·U<JV.p.~V verba. de mais 50:00:1$ 
por estar em execução 
a. nova. ta.bella da.s aju· 
das de custo e por te· 
rem-se augmentado 

I . 638: 080$000 l 
os preços das passa-
gens ............... . 

57 

63:226$í;,() 
2.920:868$000 

256 :396$500 
2.482:341$924 

243:103$600 

403:560$000 

199:852$000 
336:097$336 

300:000$000 

365$>00 
100: 000$)00 . 

2.470:908$000 

700:000$000 

. 700:000$000 
300:000$000 

60:000$000 

200:000$000 · lOO:QOO$,pelo não pre. 
enchimento das vagas 
actua.lmente existen
tes e das que forem 
dando-se no mesmo 
ba.ta.Ibão ......... .. . 123:596$000 

Paragrapho unico. O governo deixará de 
prover, de$de jã, ás vagas das praças que 
existem no batalhão naval e as qlle se forem 
abrindo a.te ã. extincção total do me;;mo. 

lO, Corpo de mal'inheiros 
nacionaes (como na. 
_proposta) ....... ... .. 

Caman. v.v 

Sa.Ia. da.s commissões, em 2 de setembro 

I de 1892.- Leo-oegildo l!'itgueiras.-:- Frões da . 
1.194:032$0Qo Cru::.- Alcides Lima.. · 
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N. 48 A-189'2 

:R~iacçflo pm·a 3• disc ttSsc'Eo das emendas ao projecto n. 48 elo carYt:nte anno, 11indo do Senado 
e que reg'IJ/a a navegação de cabotagem 

Emendas da. Camara dos Deputados ;~.o Projecto Projec~ dt: s~nn.do n. f68 A da 1891 (Ses~ão 
do Senado extraordin!lria..) 

No nrt. 3•- 1) supprimam-se as vnto,vras: 
ou admitlistradas. 

No mesmo art. 3•), diga-se:- o pessoal das 
guarnições dos navios de cabottlg-em se1-á: d3 
um terço de marinheiros nacioriaes nos pri
meiros cinco anoos; de metade de cinco a. oito 
e de dous terços -d'ahi em deante. 

O Congresso Nnclonal decreta. : 
Art. l. • A no.vegaçiio da cabotagem s,·, 

póde ser rei tv. pol' na vi os nnciona.es. 
Art. 2.• Entende-se ~r navegação ue ca

botagem a que tem por ftm o. communic:w:io 
e o commercio directos entre os portos d:~ 
Rapublica., dentro das aguns destes e dos ri0:1 
que percorrem o seu territorio. 

Art. 3.• Parn um na.vio ser considerado 
nacional exige-se : 

1) que seja propriedade de cidadão brazi· 
leiro, ou de sociedade ou empreza com sêde 
no Brazil, gerida ou administrada. exclusiva
mente per cidadãos brazileiros i 

2) que seja. navegado por capitão ou mestre 
brazileiro ; 

3) que, pelo menos, dous terços da equip~
gem s~jam de brazileiro:;. 

Art. 4. • Aos navios estrangeiros é pro
bibh.lo o commercio de cnbota~em, sob as 
penas de contrabando, sendo-lhes, entre
tanto, permittido : 

l) catTegar ou descarregar m.ercad~rias e 
objectos pertencentes á admin1~traça.o pu· 
blic.t; 

2) entrar em uin porto por franquia e 
se~uir com sua Colrg& para outro dentro 
do prazo l'egulamentar i 

3) entrar por inteiro em um porto e s~guir 
para outro com a DJesma c:trga no todo ou 
em parte, desp:tchada pa.ra consumo ou re
exportação i 

4) transportar, . de uns para outros portos 
da Repubhca., passageiros rle qualquer clas:e 
e procedenciu:, suas bagagens, animaes e t:un
bem volumes classificados como encommen
das, ou productos agrícolas e fabris de Í<lcil 
deterioração e valores amoedados. 

5) rf:ceber em mais de um porto geueros 
manuf'acturados ou produzidos no.paiz, afim 
de ex portal-os para. fôra da. Itepubhca ; 
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I 
Projeoto do &nado sob n. 168 A de 1891 {Sessão! Emendas da Camara dos Deputados ao Projecto 

ext~aordínaria) l do Senado 

Accrescente-se: 
Art. São io~tituiúos os seguintes pre-

míos: 

· § 1· • _De 50~ por _toneladll:., nos proprietaríos 
dos navws de made1ra e de ;0$ aos dos nrwios 
de aço ou ferro construidos no paiz e cuja ar
queação, sem deducções, for superior a lúO 
toneladas metricas. 

§. 2.• De 10$ por ca.vallo vapor aos proprie
t~riOS de machinas construídas no paiz e des
tumdas a navios e cuja força for Stlperior a 
300 aavallos. · 

Saladas commissões, 2 de setembro de 1892. 
- Mursa, presidente.- Ho~acia Costa.
Thomaz Del{i'flo .-H a mero Baptista.-lJ~Ilar• 
mi11(1 Carneiro. 

I 
I 6) levar soccorros a qualquer estado ou 
ponto da Republiea., nos casos de fome, peste 
ou outr(l calami~ade ; 

7) trnnspot•tar qunBsquGr cargas de uns 
portog ('lira outros, no.s cn.sos tle guerra. o:r• 
tern:<, commoçiio intol'nrt, vo:tames o prejul-
7.% cuusallos ;'~ mwegnçilo e commercio nncío· 
nttl por cruzeiros ou forças estrnngeirns, 
cmboro nüo h<tja doclnrnçüo de gu~rra. 

Art. 5.0 As mcrcndorins conduzidas por 
tmvio ostro.ur;eiro dB um pot·to da Republica. 

I 
podem ser veudtdas om outros, nos casos de 
arribada forçuda, varação ou forc:J. maior. 

Art. 6.• Aos navios das naçõos límitrophes 
u permittidn. a mtveg<lç:\O dus rios e aguas 
interiores, nos termos das convenções e tro
tados. 

Art. 7.• Sobre ma.trícuht dos :Uavlos e de 
tri pol:~çiio, pilotDgem e vistorias se observara 
o que for determinado nos regulttmentos que 
o Poder Executivo expedir para execuç&o 
destll.lei. 

Art. 8.0 As disposições desta lei entrarão 
em vigor da_[data de sua publicação a dons 
annos. 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em:eon· 
traria. 

Senado Federa.!, 10 de setembro de IB91. 
-Prude11te J. de· Moraes BarTos, viee-pre
sidonte.- Joi1o Pedro Belfo~t Vieira, 1• !$e• 
cretario.- Gil Dini;; Gou!art, 2• secretario.
Joan Soare.~ NeiM, 3• secretario.- .A.ntor~i<~ 
Nicoláo M nnteiro Baena, servindo de 4• se-
cretario. · 
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143 A-1892 0 SR. PRESIDELI<"TE designa para 3 a seguinte 
ordem do dia: 

Redacção àCJ projecto n. 1.43 que a!Jre um cre· l• parte (até ií.s 3 horas)-Continuação da 
d«o d8160:000$ o.o cambio de 27 d. po'l" votaÇão das emendas do Senado ao projecto 
1.$ para. despe:;a.s da )'"l.(br ica. 2'-Legaçaes e n . 6 A, deste anno, organisando o Districto 
Consulados do m-çamento 'Oigente. 

Federal, 
O Congresso Nacional dec~·eta.: Do parecer n . 70, approva.ndo as eleições 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica rea.lisadas no estado da Bahia, menos as 

autorisa.do a abrir o credito de 160:000S, ao impugnadas e reconhec~ndo deputados pelo 
cambio de 27 d. p:~r 1$. para cx.;:orrer, no mesmo estado os Sn:. Dr. Manoel Caetano de 

. exereicio corrente, a. despezas da rubrida 2a- Oliveira Soares, 1° tenente Francisco de Mat
Lega.ções e Consulados do orçamento do Mi- tos e engenheiro Lycurgo José de Mello; 
nisU!rio ~~ Relações Ex~eriores; revogadas Do prQjooto n. 145 B, concedendo a.mnistla 
aa dispostçoes em contrano. aos revoltosos q,ue ~maram parte nos movi-

Sa.Ia das commissões 2 de setembro de 1892. mentos revoluc10nartos de Matto Grosso, de 
-Frdes da Cru:;.-F. 'Lima.-L. Filge.eiras. janeiro a.junho de 1892 (3• 4iscu.ssã.o); 

. . . . Do projecto n . 160, o.utor1sa.ndo o governo 
Va.e a. 1mpr1m1r-~, para entrar na .. ordem a. abrir. no exerci cio corrente, um cr?dito 

do3 traba.lbos o segumte supplementar de i: 33 826-0..0 pa.r::. a conr.lu-
PROJECTO N. 178-189'2 sã.o das obras do pro1o~ga.mento ~a. estra~a. 

de ferro de Sobral a.lpu, no Cea.rá. (3• dis· 
cussão); Manda cessar da data. desta lei os effeilos do. 

re{o'l'ma do capitao Joao Jose de Oli'Ceira 
Freitas, que de1Je1·à retlerter para o qtw.dro 
e{fecti'IJO a1 err;ercito e ser incluidCJ na a1•ma 
de ca<~>allari<l., não contando-se-lhe para a 
promop4o o tempo em que este'lle refor-
mado. · 

Do proje~to n. 96 C, deste a.nno. autori· 
sa.ndo o governo a contra.ct.ar com quem ma.is 
vantagens offerecar o serviço de reboque, por 
meh> de vapores, nas barras dos rios ~~~ 
mirim e Benevente, no estado do Espll'lto 
Santo (3• discus$>); . 

Do parecer n. 71, deste a.nno, · concedendo 
Foi presente à. commissão de marinha e dispensa do servico a.o continuo Luiz Ferreira 

guerra o rêquerimento em que o capitão re- de Barros (discussão unica); . . 
formado, da. arma. de ca.valla.ria, Joã.o José de Do project.on. 161, deste a.nno, autorlllando 
Oliveira Freitas, pede para reverter ao qua.- 0 governo o. abrir um credito supplementa~ 
dro eft'ectivo do exercito. de 540:000$ a verba. n. 17 do art. 73 da let 
. Post.o que contraria a. actos de tal natureza, n. 26 de 30 de dezembro de 1891 (2• dis-
porque inquestionavelmente elles prejudica.m cussão) ; . 
a otHciaes do quadro. eil'ectivo, r~ta.rda.n~o o Do projecto n. 118, deste ann?, autortsando 
seu aceesso, a comnussã.o. t.oda.v1a., cons1de· o governo a. reorga.nisa.r o serv1ço da. R.epar
~ndo que se trata. de UIJ! official ainda. moço, tição Geral dos Telegra.phos e a alterar o re
ill:ru;trado e de bons serv1ços prestados á pa-I spectivo regulamento. segundo as bases que 
trio., tanto na paz como na. guerra, e q~e. estabelece (ta discussão) ; · 
al~ de tudo, se acha. apto para ~ serV12o Do projecto. n. 151, deste an~o. cr~ndo 
activo, conforme se vê do termo da. msp~cça.o uma colonia correccionaJ no propno nac10nal 
de sa.ude, a que foi submettido a. 25 do mez -Fazenda da. Boa. VISta.-, na Pa.ra.hyba. do 

' proximo p88$U.do, é de parecer que ~eja. at- Sul, estado do R.io de Janeiro, especifica. os 
tendido ; pelo que oil'e:ece á consideração da. indivíduos que a ella podem .ser r~colhidos e 
Ca.ma.ra o segwnte pr<uecto: dá outras providencias (1 a d.iscussao); 

O Congresso Nacional resOlve: Do projecto n. 81, de 1891, regulando as 
• . . promoções na. armada em tempo de pa.z e em 

.Art •. 1. A partll' da. data .~esta 1& ~ tempo de guerra (! • discussão); 
· os_eft'~1tos da: reforma do CS.JILtão João Jose de Do projocto n. 145 A,_ de 18?1, mandando 
.Olive.ra ~rettas, que d.evera reve:ter ao qua- realisa.r, por concurrenc1a pllblica, as obras 
dro eft'ectivo do .e:xerE1to e ser mcluido na publicas federaes que devem ser COD;S~ruidas · 
arma de ~vallar1a, nao contando·se:lhc para exclusivamente a. expensas da. -qmao, po
a. promoça.o o tempo em que esteve refor· dendo ser tambem por administração as obras 

.-!. · . • mãdo. . . _ militares, a.sde grande urgencia ·e as de pe· 
:: . ~t. 2.• Revogam-se as dispoSlçóes em con- quena importancia. (I• discussão); , 
·;,. tr.a.r1o.. Do proj~cto n •. 106, _d~ 189~, passando !'-
• · · Sal& .das commissões, 2 de !!etembro de municipalidade a. adrmrustraça.o ~os cellli· 
( '· 1892.- M • • v a.~. rt:Iator.- Pires Fer· terios publicas, dá, outras prondenCLas e au
-· . 1-Na.-B. @S. Marcos.-P~Wla Argollo~ torisa. o Presidente da R.epubllca a mandar fu.· 
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zer a. conta., afim de serindemnisada. a irman· governo a mandar contar como tempo de em
da.de da. Santa Casa da Misericordia. da. C3.pi- barque. para. os e1feitos legaes. o tempo em 
ta.l Federal (1 • discussão) ; . que o capitão-tenente João de Andrade Leite 

Do projecto n. 131, deste an~o, a.!ltorisa.ndo serviu com~ otficial superior e ínst 1uctor na. 
o governo a con&ractar com o Cldada.o peruano Escola Naval, e fil.Z extens1va aos instructores 
Julio Benavídes o serviço de navegação e e mais officiaes que servirem nos navios des· 
transporte de mercadorias pelo rio Içá ou Pu- tioados á iostrucção dos aspirantes a guardas
tuma.yo, sob as condições que estabelece (3• marinha a. disposiçOO do art. 13 do decreto 
discu~o); n. 29, de 14 de ma.r<;o de 1891 (discus.;ão 

noproje1to n. 19. autorisando o governo a. unica.}; 
conceder aos ofl!.cia.es e praç~s do exercito Do projecto n . l4.8, deste a.nno, a.utorisando 
ma.iorGS de 21 a.nnos dispensa do exces~o de o governo a con tractar com Francisco Ferreira 
idade para. a matricula. nas escolas militares de Mora~. sem onus algum p1ra o Estado a. 
da Republlca. (2' discussão}; introduc(~O de 500 ou mais trabalhadores 'li-

Do projeoton. 56 A, deste anno, interpre- ooria.nos, para auxiliar o serviço de carga. e 
t.ando o§ 2• do 11rt. l• do decreto n . 1.4W D. descarga, de na.vios. no porto de Santos (1• 
de 21 de fevereiro de tsgt, relativo à :~.posen- discussão) ; 
tadot·io. de magistrados (2> cli:~eussão); Do projecto u . 153 A. regulando a5 relações 

Do projecto n. 141. deste a.nno. isentando entre locador e loca.ta.rio; 
dos direitos de importacilo e expediente os Do projeato n. 120, deste anno, autorisando 
ol>jcctos necessa.rios a.o estabelecimento do o governo a. contractar com João Tavares da 
Strunger's Hospital O • discussão) ; Silva. a construcc;ão, uso e goso de uma. estra-

Do projecto n. 132, deste anno, isentando na. de ferro, com privilegio por 50 annos de 
do pagamento do imposto predial o ediflcio em o.ccordo com as leis sobre estradas de ferro e 
que t'uncclona o Ga.6inete Portuguez de Lei· garontia de juros de 6 •f• so\lre 30:000$ por 
turn.. desta cidade (1" discus:ii.o) ; kilometro, partindo do Rio Pardo, no Espírito 

Do projecto n. 155, deste anuo, a.utorisa.ndo Santo, até S. João B:1ptista., ·em Minas Geraes 
o governo a. contra.cta.r com o engenheiro (L• discussão) ; 
Mclville Hora as obras que se propõe a e:x· Do pt•ojecto n . 116, deste anno, autorisa.ndo 
ecutar, por si, ou companhia. que organisar, o governo, tendo de desannexa.r o serviço dos 
na Ilha das Enxadas, no porto e bania do Rio suburbios na Estrada. de Ferro Central do 
de Janeiro, rozdeante condições que estabe· Br-<~zil, a contra.ctar com Justin & Bandeira ou 
Ieee (1• discussão) ; . companhia que orga.nis&rem, a. construcçã.o 

D_o projecto n. 83. deste an_no, mandan~o de ~a es:rada. de ferro aa-ea do la.rgo 
pa.~'8.l' a. pensão de 120$ ooncedtda.a. D. Marta de S. FJ>a.nctsco a Sapopembl , segundo as con
Augusta. Ferreira. de Souza, viuva. do bri· diçõ2s qu_a estabelece (I~ discussão); 
gadeiro · Antonio Tiburcio FetTeira de Souza. Do proJecto n. 17, deste anno, isentando de 
desde a data do fallecimento de seu marido direitos úe impoM:ação os materiaes e machi· 
(discussão unica) ; nismos . que a C?m~bi~ Nacional de Forjas 

no projecto n. ZiO, do a.nno ~o. coa- e Estaletros desttQiJ.r a wstallação dos seus 
cedendo um anno de licença, com ordenado, a. estabelecimentos (I• discussão); 
Jose Mendes Abranches, mestre da. officina ue Do projecto n. 274, de 1891, concedendo ao 
al)parelhos e velas da directoria de construc· cidadão João Pereira Vidal isenção de direitos 
ções navaes do Arsenal de Marinha da. Capital sobre o a.zeite doce, chumbo, estanho e folhas 
Federal {discu..<sii.o unica.) ; de FJa.ndres em Ia.minas, que importar para. o 

Do projecto n. 147, deste anno, concedendo C?nsumo ~a~· no estado de Santa..Catha· 
um a.nno de licença, com ordenado, a Pedro rma. (I• dtscussao); 
Candido da. Cunha Valle, 2• officia.l da. Secre· _Do parecer n. 34, de 1892, indeferindo, por 
taria da. Marinha, pa.ra tratar. de sua sa.ude, nao ser da -~mpetencia do Congresso Nacio· 
onde lhe convier (disaussão umca.) ; nal, a pet1çao do co nego Amador Bueno de 

Do pl'Ojecto n. 81, de 189-2, autorisando o Barros, sobre isenção do imposto de trans
governo a. mandar pagar ao alferes honora· missão de pr~priedade e de decima.s urbanas 
rio do exercito Antonio Paes de Sá. Barreto a. para. o prédto em que funcciona. o Asylo 
quantia. de 2:592$. por dift'erença de soldos lza.bel, nesta capital (discussão unica.); 
atrasados, que deixou de r eceber (discussão Do parecer n. 57, deste anno, ind~feriodo o 
unica )· requerimento de Manoel Luiz de Mesquita, 

Do projecto n •. 82, dest-e" anno, a.utorisa.ndo p~dindo autorisaçào pa.:J. extrahir uma. lote-
o governo a reformar no lJOSto de t;nente do rta. a_ fa. vor. do ~ont::_pto dos Funccionarios 
extincto corpo de policia desta captt ~1 o ca.· Publ!cos _(discussao UD1ca.); 
pitão npnorario do exercito, ex-tenente desse Do proJecto n. 115, deste anno, autorisando 
~. lnto!lio José Alvea {distlllssã.o-UDÍCII.); o governo <b trallsferir pa-ra. :lS armas da in•· · 

Do pro,lm\) a. Sl2, delrte ~. mt.ori.!la.Jldiro ~faria,& c:a:va.llarilh.~_ -as ha~· · . 
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de cada um, os officiaes do exercito promo- 1 durante 30 annos d 
vido5 durante a guerra ao Para.g.,ay para a j de Sapopemba a ithae :~ estradda de ferro 
de artilharia, que nesta se acharem sem po- ante certos favores. 0 overna or, . mede-
der ter acce~so JlOE falta de habilitações scien- J• d. ~ ' . 
titicas (2' dtscussao); .1scussao do proJecto n. 98, deste ann 

Do ndditivo n. i2 B, deste unno ( additi>o a';ltoriSando 0 gov_erno a conceder a Hunor~' 
dest.a.cado na 2" discus&io do pro,jecto de fix<l.· Ltma a. cor:struccao, uso e gozo, de uma e~ 
ção da. rorç.a.n::wal para o exercicio de 1893), ~ada ~d i~rro d? porto de An~ra dos Re~ 
autoriso.nllo o governo a remover o .Arsenal 0 es. · 0 uo RIO de Janeiro, n. estaçào d~ 
de M~uinlm da. Bahia, a mandar construir ~U~Irdo .• !).0 estado de S · Paulo, medeante 
umn. tnortona em ~Iatto Grosro, a estabelecer on lQOas que estipuln.; 
na E:1e0lo. Navo.l o ensino de torpedos e de ap- I• discussão do projecto n 133 
pllco.çáo 1ltt elcctric!dade 6. marinlta, creando anno derrogando, o art. 187, dÓ d ' ~leste 
umo. co.deirn. especml, tt refol'mar as escolas 11030,de 14 de no;·embro de 18g0 n· ecre 0 n. 
pratlcns 1lo artilt\:J.ria e torpedos c a crear di· os seis escri vi'ies das camaras ci~dspon~o ,que 
vers..1.s a~colas (di~?ssfio unic-0; · ~o. Tribunal Civil e Criminal sir;·a~ crtmnl~l 

Do prOJCCto n. 103 A, de lB:ic, creando um tr'i a mente perante as duas camar cumu a-
Jogar de :~.uditot· (l~. guerrt\. (discu~sli.o unica) ; distt•ibuiçiio; as ntedeante 

Do prCljecto n. íO A. deste anno. isentando Discu . ,.. . . 
tlos uireitos de importa<'<io e e~iente tode o anno a~. umca. do ProJecto n. 156, deste 
material e maclüni~mos. destinados á con- reforina co rtsan~o . 0 governo a considerar a 
stru~ d.'l. fabrica de tecl(los dtt Companhia fazenda ele mpubo:lamente. dada o.o official de 
1\Ianufactoro. Fluminl'nse, situada em Nithe- Prreira. Pin~o classe mA'\~~ lO Mariano Barreto 
r~y, no estado do Rio ue Janeiro (3• discus- tenente em qu~a.ro1 ec~V,Idaàe do posto de 1• 
sao) · "' d - · g, """nado, Passando <ua 

Do '11rojecto n. 70 B, _ d~te :J.nn?, isentando .,ro.. uaça~ a do . .Posto immediato ; " 
de direitos de imp?r~açaoe ex.~edtente ~odo o Dlscussao . umca do projecto n . 159, deste 
ma.teria.l e mactnmsmos destm;tdos a Fa.- anno, a.ntorts~ndo o governo a conceder M 
brica de Tecidos Paro.llybana, estabeleci.da 1" eser lpturarto .d?- Thesoura.r ía de Fazenda do 
na capital do estado ua Para.byba (3' d!S- Ambeazona.s, Etmhano Olympio ila carvalho 
cussão) ; Ra llo, um an~o de licença, com os venci-

Do projecto n. íO C. deste anno, isentando me.ntos a. que tt>er direito para tratar de 
de direitos de importação os mat~riaes e ma· sua saude .onde lhe convier, ' 
cbtnismos destinà.dos ás fabricas das compa-
nhias Fiaçiio e Tecidos de Pernambuco (3' dis· Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos. 
cussã.o). . 

3• discussão do proJecto n. 11 C, desteanno, 
reorganisa.ndo o corpo de engenheiros na vaes; 

Continuação da. 2• discuss3.o do pro,iecto 
.n. 144 A, deste anuo, opinando no sentido de 
não ser ~doptado o projecto n . 144, dsste 
anno (do Senado), que permi~te a..livr.e en
trada. no territorio da Republlca. l\ 1mm1gran

. tes de naciona.lida.de chineza e jayoneza, sob 
as condiçõ s que estabelec2. e autorisa. o go-
verno a. promover a. execução do tratado de 
5 de ~etembro de 1880, com a Cllina, a ~Ie
brar tratado de commercto, paz e a.mtzade 
com o Ja.pãoe estabelecer agentes diplomati
cos e consulares nesses pa.izes, reportandu-se 
ao jUizo eJ;D.ittido no parecer sob n. 4 A, deste 
s.nno ; .. , .• A - d . Continuação da. 2• w.S<;ussao o proJecto 
n. 122, deste anno, reorganil'a.ndo o Supremo 
Tribunal: Militar. . _ 

· 2> parte à.s 3 horas ou .antes-3• dtscussao 
do projecto n. 154 A, fixa ndo a desp~~ da 
Ministerio da .Fa2enda. para. o exerc1CW de 
1893; . 

2• discussão do projecto n. 69, deste ~nno, 
' ~ui:orisandC) o governo a conceder a Jose Au
/ ~'·vtdra e outro a tOnsttu~,uso e gÇ60, 

/ 

86• SESSÃO E~t 3 DE SETEMBRO DE 1892 

( Presidet!cia do Sr. .Toti.o L opes} 

Ao meio-dia procede·se & chamada, ã qual 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze· 
redo, Atha.yde Junior, Paula Guimarães 
Joã.o de Avellar, Uchôa Rodrigues Indio d~ 
Brazil, Cantão, Pedro Chermont, MàttaBacel· 
lar •. 4ugusto. Montenegro, Cos~a Rodrigues~ 
Castm1ro Ju01or, Rodrigues Fernandes :l.n· 
frisio Fia.lho, Nogueira, Pa.ranaauá NeJSon 
Pil'es Ferreira, Martinho R-odrigues' Frede: 
rico Borges, Gonçalo de Lago;, Nascimento 
Almino Aifonso, Epitacio Pessôa., Sá An: 
drade. Retumba, Tolentino de Car valho 
Gonçalves Ferreira, José Maria.no Juv~llci~ 
de 4guíar, ~ndré Ca~lcanti, Ra.ymundo 
Bandetra, Anmba.l Falcao. Pereira de .. Lyrá 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An~ 
drade, Esp!rito . Santo, . Bella.rmino · Cll.r
neiro.. T~.EOI)bilo· ~os .. Sail~, Oiticica, Rodrigo 
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de Araujo, Euclides Malta, Oliveira Valladãe, 
Leandro Maciel, Felisbello Freire, Augusto 
de Freit as, 1-'aulo Argollo,' Tosla, Arthur Rios, 
Garl"ia Pires, Mar.·olino Moura, Severino 
Vieira, santos Pereira, Milton. Francisco ~o
dré, Dionysío Cer']udra, Leovigildo Fílguci
ras, Barão de S. Ma.rc)s, :'ebastião Landolpho, 
Pri!\00 Paraíso, Hora.cio Costa, Nones Mello, 
Fonseca e Silva, Fonseca Herme.;;, Nilo P~.ça.
nha Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Vir· rri!io Pessoa, França Carvalho, Luiz Mura.t, 
B;>.ptista. da Motta, Fróes da. Crm:, Alcin!lo 
Guanabara, Lopes Trovão, Jesuíno de Albu
querque, Thomaz Delfino, Badarü, Joaquim 
Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de 
Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lobato. Ja
cob ua. Paixão, Alexandre Stocl;:.ler, Costa 
Senna, Lnmounier, Alvaro Botelho. Americo 
Luz, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, Aris
tides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Cha
gas, Costa Machado, João r.uiz, Francisco Gli· 
cerio, Cesario Motra. Junior, An~elo Pinheiro, 
Mursa, Co~ta. Junior, Alfredo Elli'. Almeida 
Nogue,ira, Julio de Mesquita,Brasilio dos San· 
tos, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Al
ves de Castro, Urbano Gouvêa, Caetano de 
Albmtuerque, Bellarmino de Mendauça, Mar
ciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves. Fer
nando Simas, Lauro Müller, Garlos Campos, 
Sclunidt, Pereira da Costa, Julio de Castilhos, 
Bor"'es de Medeiros. Alcides Lima, Homero 
Baptista, Cassiano do Nascimento e Demctrio 
Ribeiro. 

PRIMEIRA PAR TE DA O RuEM DO DIA 

0 SR. PRESIDENTE- Não 1laVendO numero 
para se praceder as votações indicadas no 
começo da ordem do dia. passa-se às materias 
em discussiio-

3 _a discussão do projecto n. li B, deste 
anno, reorganisa.ndo o corpo de engenheiros 
navaes. 

Ninguem pedindo a palavra, :fica encer
rada a discussão e adiada a votação :por falta 
de numero. 

Continuação ua 21 discussão do projecfu 
n. 144 A. deste anno, (do Senado), per
mittindo a livre entrado. no territorío da 
Republica a immigmntes de nacionali
dade chinez!1 e japoneza, sob as condições 
que estabelece, e autorii;:ando o governo a 
promover a execu~'ão do tratado de 5 de se
tembro de 1880, com a China, a celebrllr tra
tado de commercio, pa:l e amizade com o Japão 
e a estabelecer agentes diploma.ticos e consu. 
lares nesses p;l.izes, I·epor~ando·se ao juizo 
emittido no parecer sob n. 4 A, deste anno. . 

O S1·. Costa. Machado-Sr. pre· 
sidente, hontem, quando eu começava a 
demonstra.1•, fundado em documentos quasi Offi· 
cíaes, uma propoâção quo havia emittido em 
ses~ã/> anteríor, s·Jbre o principio scientifico 
que regUla a baL'l:a de cambio, fui inter rom- · 
pido em ob~di ·ncia ao regimento; venho, 
pois, continut~.r , pa.rtintlo uo ponto em que 

Abre-se a sessão. me achava. 
Deixam de comparecer COIJl causa partici· Tenho feito sciente á Camara que o'debíto 

pada, os Srs_ Henrique de c ,lrValho, Justi· ].XLrticular do ll05SO paiz para. com o estran
niano de Serpa, José Avelino, José Bevilaqua, geiro, no decennío de 1815-1885, elevava-se ã. 
.Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro Ame- som ma de l · 81 O· 715: 000$000 · 
rico, Rosa e Silva, Joaquim. Pemambuco, l5to porque? 
Meira de Vasconcellos, Pontes de :Miranda, Pot·que um escriptor tiuha, na Ga.;~·a a~ 
Ivo do Prado, Sea.bra, zama., Urbano Mar- Notícias, de ha poucos dias, demonstrado com 
condes, Yiriato de Medeiros,Jacques Ourique, os orçamentos que, no I• qu nquennio de 
Mayrink, Antonio OlyntllO, Francisco Veiga, 1875-l>-80 o dcficit annualera de 170.462:000$, 
Gonçalves Chaves, Viotti, Domingos Rocba, quantia e~ta. que, multipi:Cl:da por 5, dava 
Palleta, Ferreira Rabello, Ferreira Pires, 852.:~10:000$000. Sendo o deficit no 2• quin
Mo1·aes Barros, Adolpho Gordo, carvaliJal, quennio de 191.681 :000$. quantia esta multi
Ca.rlos Ga. cia, Mor·eira da Silva, Rubiâo Ju- plicada por 5 dava. 958.403:00(1$, o que som-

. h Ba t mado perfazia \.810. 715:000$00i). . 
mor, T omaz Flores e Meuna rre o. Sr. presidente, a respeito do quinquennio 

Deixam de comparecer sem causa pa.rti- que se seguiu, nem esse escriptor nos diz 
cipada. os Srs. Couto Cartaxo, Barão da Villa cousa. ul!!'llma, nem temos dados suflicíentes 
Vieosa, Cyrílo de Lemos, Alb~rto Brandão,_ pa.ra sob"re elle fazermos juizo: Entre~anto, 
Joaquim Breves, Erico Co~lho, Sa.IJ?pai? Per· Sr. presidente, durante este _qumquenmo, n? 
ra.z, Furquim Werneck, Vmhaes. F1gumr~do, paiz se deram duas revoluçoes,.emboro pac1· 
Ferreira Brandão, Domingos Porto, Monteiro ficas uma que affect;.m~ a fórml~ do governo 
da Silva, Martinho Pr~1d~, Domingos de_ No- e outra que a1_f~cta.va o. e~tado eco~o~iro, .o 
>.aes, Pauli~o Carlos_, Cmcmato Braga, V1~to- que no3 lavara a conclmr qm o. rJ.efic:t ~eVIa. 
rmo Mont~•ro, Ass.•s Brazil, R. o~ba Ozor10 e \ser pelo menos i.gu. ul :.:.o dtJ 1 o qmnque.nmo de 
Fernando Abbott. 1875-1880. · .. 

E' lida. e sem debate approvada a a~ta. do. :LogQ,_,dev:e~os.jun~r aqlJ.~lla s~mma de .. • 
s~ &ntécedente. · · - ·· · 852,310:000$, Igual a.o de~r o que pre!k ·a 
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ua.ntia. de 2,663 .025:000$. no _ q~linquennio do gov_erno, 60.0~0:0~ dos emprestimos ae 1885 á. 90 debito particular do pa!Z pa.ra. com contra.htdos. 
0 estrangeiro · . Entretanto, a má fé, um requinte de per-

Peço a a.ttenção da Camara. para as const· versidade mesquinha, pequenina., que anto. 
deracões que estou fazendo porque tratas- põe a.os graves e vitaes interesses da :pa-trla 
se de as3umpto importantissimo. os seus caprichos, o seu modo de pensar 

ora: tendo o Governo ~razileiro recor3ido apab::onodo, trefego e seu adio a. Republica 
ao expediente dos emprestimos ; em 1885 fez propala. por toda. a. parte que a. Republica ~ 
um de 140,000:000$. em 1888-fez um de . . .. que trouxe esta. situação! . . 
60,000:000$. em 1889 - emprestimo~ no v!~-l_Çir Sr. presi~ente, se a Republica fosse capaz 
de 200.000:000$, seguiu-se - a dtmmmçao de produztr tantos males, eu seria ainda 
da nossa divida em 400,000.000$, ficando re- mais republicano; porque, se essa !órmade 
duzida em 1890 a. 2,263 025:000$ Diz o mes- governo podes:e estraltar um paiz de um 
mo escriptor (lé}: «Muito aggravados em 1891 : modo tal, em m~nos de· 3 a.nnos é porque ti· 

nba. em si a virtul'e, a faculdade, de a.o mes-
Pa.ra. compra. do Banco In- mo tempo, transformai-o para o bem e me-

glez, da. estrada. de fqr- lhorar a aituação. . 
ro de S. Pa.nlo, e outra.3 Acho, Sr. presidente, que não e a Repu. 
emprezas ma.is de....... 40:000:000$000 blica. a. causadora destes males, nem tãG 

Pe.ra. compra. do Banco Na.- pouco que fosse capaz, de em tão pouco tem-
cion~l tnsiona.do. . • • • • . • 30:000:000$000 po oo produzir. A Republ!e& a. penas fez o pa. 

Pa.ra a. compra da. collossa.l pel daqua.lle que collocado na administração 
importa.Qão de me-rcade>- de uma ca.sa p 1rticula.r rompleta.mente arrul-
rias só de materiaes e nada., não póde logo melllora.r a sua situação. 
m.aehinismos para. vias Poder·se-ha, Sr . presidente, dizer que 0 
ferreas. e f ,bricas se- governo provisorio aggravou a. situação diffi· 
gundo a tarifa. da a.lfan· cil para que cs.minM.vamos. 
dega. de mais.. .. . .... .. 60:000:000$000 Mas, aenhores. seja.-me permittido neste 

Pa.ra. pagamento da. grande momento, lançando os olllos sobre o governo 
importação decaiTOs,_ ca.· provism'io, fa.zer-lhe justiça e ao mesmo 
va.llos, estatuas, e obJec- tempo mostrar o seu erro. O governo provi-
tos de mero lux.o mais sorio, nã.o p~nsando como todos os governos 
de..................... 10:000:000.$000 da monarcbia, não attentando para. a. nossa. 

Exportação de moeda me· grave <luestão ecooom.ica, comprebenden que 
talica conforme a. tabel· este pa1z novo, que vivia. do credito, devia. 
la. publicada. no Jornal do precipitar-se em. uma. carreira vertiginosa 
Commercio em ll de para o seu engrandecimento, e então la.nçou 
agosto proximo passsa.do. 25:777:900$000 mão da.quella unica. moeda. que tinha e ron· 

tinuará a ter-o credito do paiz. 
somma.ndo todas estas parcellas á q':laútia Entretanto, manda a. justiça. dizer, que po~ 

de 165.777:900$, e junta. esta 3:0 debt:to de um erro, porque devia ter pensado bem no 
que hi pouco }aliei. 2.263:09...5$000, sobe00$a. estado em que se achava o Brazil, o Bra.zil 
divida particular do Brazil a. 2.428.802:9 que tinha. sabido da. escravidão, o Brazi! que 

Mas, Sr. presidente, para fazer face a estes não tinha. os seus serviços, orga.nisados, o 
grandes compromissos durante 15 &!!nos, ~e não a.tiral.-o iã.o a.1foita.mente nessa. senda 
que recursos, já. disse, lançamos mao ~ Tao parigosa.. 
sómente de 400:000:000$. . . Sr. presidente, o fim, a intenção do go-

Est~ foi o artificio, a alchtmJa de g?vernos verno provisorio foi boa, porem, d3 sua. 
empíricos, oue faziam o papel do mediCO que parte houve desgraçada precipitação. Que 
procura curar a. doença., combattendo os sym- aconteceu ~ 
ptoma.s e não :farendo cessar a. ea.usa. Aconteceu Sr ~ presidente, o que acontece 

Eis, Sr. presidente, , 4~.000;000$ · para 3.(1 machinista. que querendo reeupera.r o 
fazer face !1. 2.828:802:900$ ; ~ll!, Sr. pre- tempo perdido. dá toda. a força. á. machina. e 
sidente porqúe estes empresttmos fizeram caminha. rapidamente para.· chegar ao seu 
com qu'e o cambio subisse ~essa epoe,ha, con- objecti vo q uaodo derepeot.e .é subStitui do por 
stituitido assim um ca.mblD artlfi.cial, nã.o outro machinista; que em -vez de .sofrean 
sendoJ portanto, consequencia. da producção machina, procura. ins•antaneamente fa.sel·a 
do ll'"Z· bli b'o susten- para.r.ha. dahi um grande choque; prodllliodo , 

Procla.mada. a R;eP~ ca, 0 cam Mas ue um formida.vel desaatre: · 
1xnl·se alto nos·prunell'OS mezes. 'porq Foi o que aconteceu. _ 
deu·se Isto~ . - ,..__ - · · - t' ~'-do 
Porq~ -.~ sistia. em catre •. á.~~ ~ .. que no meu pu. M:DaO. lvee.-... . 
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uma tal mudança. era preciso que as rousas 
se acht~s..~m em outro estarlo. 

Mas, col!ocadas as cousa.s neste pé, em taes 
circtlnstaocias, perguntamos- qu<J.l o meio 
de salvaç~o ? 1 

Todos os meios lembrados nesta casa. e 
fóra. continúo a dizer, são illusorios. . 

Desde que o pa.iz não produzir, não crear 
capit,a.es, e impossi vel que o cambio suba. 
Com meios artificia.es não se póde curar o~ 
ma.le-; que ha. muito S3 apoderaram deste 
grande corpo, que se chama Na\'àQ Brazi-
leira. . 

Querem valorisar a moeda 1 Mas como 1 
Como se valorisa a moeda ~ 

Quando a moêda fiduc'aria. valorisa-se é 
quando h>J. a certeza ou proba.bllida.de da sua 
cotwertibilidade. 

No nosso paiz,o papel moeda tem a. garantia 
do governo e entretanto elle se dêSvalorisa 
constantemente. A moeda. fiduciaria que por 
a.hi existe tem garantia directa. ou indirecta. 
do go•erno, emittida pelos uancos, ou pelo 
Thesouro. (.4.p~rt ... ~). 

E>tou tratando desta. hypotbese- se em
ÇJ.mpados os baneos de emissão, essa moeda 
tem mais valor . Não. 

Os fact. s mostram o cont rario_ Pois se as
sim acontecess~, o papel moeria do Thesouro, 
no negocio de cambio teria ma.ior valor o que 
não succede. Tem igual valor os bilhetes de 
bancos. 

Mas o que se lucrava. ainda côm essa me
didq.? Nada absolnta.mente, porque o mal 
permanente é a falta. de producção. 

Querei de3ta tribuna, Sr. presidente, indicar 
o qne se c~·~ve f ,zer, em cumprimento do meu 
dever de deputado e cidadã.o, qual a. solução 
pratica que se 'deve tomar p11 ra resolver o 
nosso iJTaVe problema economico, e digo o que 
s~ deve fazer, Sr. presidente, porque feliz 
ou infelizmente, e a verdade não é privilegio 
de ninguem no mundo. 

Lembra.-me nesta occasião um facto historico 
que vt)m comprova.r o que digo e qu., foi sem
pre, si:Jão ignorado, despresado p los minis
tros-da monarchia, pel ·S governo$ passa.'ios, 
e assâs conhecido por.- Subly, mi istro de Hen
rigue IV e Colbe1·t. quando a. sciencia econo
mlca estava menos adea.ntadt . 

Sr . presidente, quando a.gonisi va o cardeal 
de Nazzarino :virou-se elle para. o rei e disse : 
'!-Senhor, reconheco que vos devo muito, ma.s 
JUlgo tudo pagar-vos indicando Colbert para 
meu ~u·cessor .» 

Foi isto o que aco_nteceu . · 
' Colbert era negociante. Tomando conta dos 
;I negocies da. fazendr. eni Fra.nça.. o seu int~r
~e foi cuida.r da grande questão da. produc-

1 

ça.o. Para a.hl fez con ver;,1r todos os seus es-
forços. . 

O qu& aconteceu i A Fra.nça. .teve recnrsos 
C~!XILra 'I. V 

sufficientes .P,ra sustentar essas long~s guer
r 1s que cnclieu todo o reinado de Luiz XIV. 

No nos.Jo pl1iz, todos os financeiros enten
dem que o grande meio de proteger a. produc
çlio, a lavoura. etc. , é a sangria ... 

Ja disse que a lavoura só tinha tido como 
protecçã.o a garantia de juros it estradas ·de 
ferro nos tempos passados; não devo ser in• 
justo, e por i:!so, a.gora me lembro de ma.is 
dous beneficios que o governo fez á lavoura, 
vou lemill"al-os: o primeiro foi a abolição 
da escravatura, a d~eganisaçãodotrabalho e 
o segundo fora.m os celebres empr•estimos . da
dos a.l>anco,s sem juro algum por• 16 ou 17 
annos J?ara esses bancos por sna vez empres
tarem a la.voura , isto é, â. verda.deirasenbora. 
do t11esoüro, cobrando-lhe o juro de 6"[• que 
vai para. os bolsos dos pri \'ilegiarlos. 

Tr•atava-se simplesmente de crear proseli
tos, de fazer clientela á fa.vor do terceiro rei
nado, esta. é que é a verdade. 

Mas, Sr. presidente, vou aproveitar a. 
tr'.~onquilidadeem que se acha a Camara pa.ra. 
concluir a leitura do communicado do distin
..:to Sr. I,a.cel'da. Werneck; e devo observar 
que hontem, quando eu lia esse communica
do,. o barulho, o tumulto era. tal, que se 
não olhasse sempre com certa benevolencia 
para o proceder dos meus collegas, dirfa que 
era proposital (lê): 

Sr. presidente, não faço commenta.rios so
bre e; ta. carta. •. • 

0 SR. JULIO DE M ESQUITA di lliil aparte. 

O SR.. CoSTA MACHADO- E a opinião de V. 
Ex. serà recebida p~lo publico e applaudida. 
segundo o merecimento que ella merécer. 

O SR. JULIO DE MESQUITA da um aparte. 
0 SR. COSTA MACHA.DO-Mas não nego a • 

competencia de v. Ex:. ; digo que o publico 
receberá a opinião de V. Ex. na importancia. 
que eUa. merecer, e V. Ex. sabe que presto
lbe toda a. consideraçã.o. 

O Sa. 1uuo DE MESQcrrA.- Morde e depois 
sopra. 

O Sa. CoSTA MAcHADO- Sou velho e pensei 
que ja não podia. mm·der (riso) porque não 
tenho denteS.(I(ISO.) . 

Mas, Sr. presidente. :>oltemos á questão: 
nestas tristes conjecturas o que iazer ~ Ex
penderei algumas idea.s, de accordo com o 
meu fraco modo de _pensar. (N<<o apoiados .) 

Concordando com a opinião da. Ulustre com
missão de orçamento, entendo qu~ se deve 
cortar e oorta.r fllndo nas despezas. Em se- .· 
guida., autori:>aria ao governo do meu pa.iz a. 
vender todas as estradas de ferro da União ..• 

O SR. JOLIODE MEsQtirrA..:.. il!' uma. lioaidéa. .. 
0 SR.. COSTA MACHADO . •. niSto não have" 

ria inconvenientes, porque . nunca e des
& 
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honroso aquelle que deve pagar as suas divi
das vender para pagar. . 

O Sn.. Cosu JUNron.-Sci deve fazel-o quando 
não puder pagar de outro modo • 

0 SR. CoTA. MACHADO- Ja demonstrei que 
opaiz tinha uma dividama.ior de 2.600:000$ 
certos e que a nossa prod.ucção e insufficiente 
para pagar essa. divida ; se tivessemos outros 
recursos não aconselharia esse. 

Autorisaria ainda o governo a modificar os 
eontra.ctos com os bancos emissores, su bstituin
do o~ lastros !Jletalicos por apolices da di vida 
publlca., apohces que não venceriam juros, e, 
embora fosse contra os princípios seientificos 
que re,OU!-arp. a !llateria, faria com que o ban
co de em1ssao tivesse um ou dou directores 
nomeados pelo governo. 

Quaudo fallo de um banco de emissão e por 
q~e ente!_ldo que seria de grande convenien
m.a. _a !u~ao de todos os. bancos em um só. cuja 
em!Ssa.o fosse de um so typo, ou padr-d:o com 
circulação geral no paiz. ( lp,>iados.) Faria 
com que os accionistas realmente entegrassem 
as suas acções, que já foram consideradas 
como ta.es, apenas com 150$ de entradas, o 
que é contra a lei. (Apoiados.) . 
Ma~, nada se conseguira sem outra medida. 

Qual ê ella ~ 

Era os poderes federaes colocarem a immi
gração que viesse pora o paiz no :ponto de 
viRta. da igualdade. 

Si digo isto e porque vejo que é alimentada 
a corrente immigratoria europea, para. o 
Brazil a custa da União, o·que não é eon\·e-

. niente; e e, por isso que eu e 25 collegas apre
senta. mos um prajecto que tinh t por fim aca
bar com este modo de subvencionar a immi
gração. . 

Pergunto aos meus nobres coll~ga.s, e justo, 
e decente, é republicana federal e~ te modo de 
trazer immigrantes para o paiz, oner,Jndo 
todos os estados a b~m t.los interesses de qua
tro sómente ~ 
(Aparte~.) 

A bem do Rio Grande uo Sul, do Paraná, 
Santa. C 1thariua e S. Paulo 1 

Senhores, estou em S. Paulo, meus interes
ses~ lá; sou tanto paulista. como mineiro, 
ta.nto mineiro como paulista.. 

Não venho a esta tribuna estrategicamente, 
para. conseguir popularidade na classe a. que 
pertenço; porque já. disse. repito hoje e 
~anhã, não ambiciono empregos de nomea
çãa do governo, nem posição devi~as às uruas. 
· Não posso ser in,quinadol!e fallar pro rlomo, 
pelo I!leD p:roprio int~resse: antes da emanei· 

· pa.ção já tinha manJado buscar da Europa 
colool:l3. 

Si f&Uo aqui, não o faço a bem dos inte
r~s do esw.do ~ q~~ resid.Q e do ~ue repre. 

s~nto, sou -1 !'putado federal não sou nem de 
S. !'aula nem de Minas. 

Entendo, Sr. presidente, que a. prosperida
de de quatro estados no futuro não é que ba 
de carregar com to!! os encargos que pe~a.m 
sobre os cof,·es da. Uniã.o, e precisa darmo> 
trabalhadores a todos os estados, a.fim de 
sere~ e~ploradas todas as g1 andes riquezas 
pecuhar1as aos seus respeclivos solos. 

Sr. presidente, no intuito de abreviar 0 
quanto poss~vel as co~sideragões 9ue pre
tendo fazer, as qua.es amda nao de1 comem 
por ter sido infRli:~;mente esses dias pass;vlos 
1uterromplllO, vou agora entrar propriameme 
no assumpto em discussão e começarei to-. 
mando em consideração um apa.rte do meu 
disctinto collega e amigo, que se recommenda 
á minha adm1ra(/ãp por muitos titulas: re-
firo-me ao Sr. Felisbello Freire, · 

Sr. president.e, _quan!lo mostrava que opa
recer da comm1ssao de obras publicas e colo
nisaQão, contrariava de frente, de mOllo 
expresso o art. 35 § 2' e art. 65 da Consti
tusção S. Ex. sinão com argucia, mas com a 
hab.lid;lde que o caracteriza, n~io me con
trariando, disse-me muito a proposito ; 

« E o art. 48 ? » 
Aqui é que revela-se a grande habilidade 

do meu distinct.o amigo. S. Ex. cl1amou a 
minha attenccão para explicar o art. 4S, cujo 
numero nã.o . citou ; mas, que me parece ser 
o 16. 

O art. 35 § 2" tr-o.ta. de attribuições. mns 
não pri>ativas do Congresso; o art. 6.'í trata 
de faculdades conferidas aos estados; o art. 48 
trata de a.ttribuiçr:es do Poder Executivo e no 
seu n. 16, tratando de negociações intel'nn
cionaes, diz que compete privativamente 110 

Presidente da RepulJiiea., entabolar negocia
ções internacionaes, cdebrar ;;justes, tratados, 
etc., sempre ad referewfv. '" do Congresso. 

Ora, Sr. presidente, um talt>nto primoroso, 
como o do meu ~istincto coll~era. não deve 
procurar argumentos sophisticos. 

O seu arp;u "ento rerlUZ-$8 a. i~ to: o Presi
dente da Republica tem a.ttribu:cões para 
celelar ·tratados int~rnacionaes ; ma, corno 
depende do Congresso a sua approvação ou 
não, segue-se que elle pOO.e excluir qualquer 
nacionalidade do seio do Baazil. 

0 SR. FEUSBELLO FREIRE dá. um aparte. 
0 SR. CosTA MACHADO - Tenha paciencia, 

quero mostrar a belleza da argucia, a sub
tileza do meu nohre collega. 

Direi ao notre deputado que os artigos da 
nossa Constituição d?.vem ser interpretados 
d~ mo<lo harmonico para. se evitar antinomia, 
ou me;;mõ a sua inutilidade. Ora, o art. 35 
§ 2• já. citado não consente, em materia de 
i.Ulmi~a.cão a ~tervençã.o da União, ou de 
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outro poder de modo a crea.r pri'Oilegios que Americana, que fulminava fortemente esta. 
tolhera a accr<() do.• governos locaes. colonbação, debaixo dos quatro pontos de 

O art. 35 diz: (Lê). vista. referidos ; em 2" logar tr01rxe para o 
Logo, desde que o Congr~sso não acceitasse ~ebate a representa~:.ão do Congresso da Ca

um tratado a resi)eito de immigração, por ser l!fornüt , e em 3• logar. Sr. presidente, a opi
ella procedente de qualquer paiz, estabelecia nião do missionario padre Callote. 
a. favor de outros povos um privilegio e co- Esta. opinião, apresentada por s. Ex., foi 
a.rctaYa a Jib~rdade dos estados pela prefe- a mais importante das suas razões, mas o que 
rencia de um outro povo, perante o direito, tlisse o p:Ldre Callote, quando se lhe pergun
pois isto não póde ser acceito. Si os estados tou ~i os chineses emm capazes de serem 
teem o dirdto dA procurat• immigrantes de cívilisados ~ 
qualquer :procedincia. e o Presidente da Re-:. d ~ 
publica ou o Congresso C011.l'cta esse direito, Respon eu que nao 
tira aos estados a liberdade que teem, pela O SR. FELISBELLo FREIRE- N'"ao posso lêr 
Constituição, de procurar immigr ,ntes onde na. Camara a. obra tio padre Callote; si V. Ex. 
quizer. quízer leia, posso dar-lha. 

Portanto, si o governo ou o Congresso uzur- o SR. CosTA MACUAOO- St•, presidente, a.o 
pa;r esta faculdade aos estados, fere a Con~ti- lado da opinião do padro Callote. vou ·apre-
tuição e os principins republicanos. sentar a. opinião do missiona.rio Huc. 

Sr. presidente, as sociedades todas fundam· O Sa. l'ELisnELLo FREIR.E-A opinião desse 
se em um contracto, e este contrru:to ou é ex-
presso, tacito. ou reciproca.mente consentido, escriptor não se t•elerll no chim. 
como diz Frederico Ascillon; sendo assim é a O SR. Co>TA MACHADO -St'. presidente, ha 
lib •rdade em jogo, e a libPrdade, como attri- muito valor nesta argumentação. Vt>jo dis
buto essencial da natureza. humana., não per- tincto> oradores, em regra, confundirem-se 
mitte que um povo repilla outro povo de sm na argumentação; de uma premissa parti
seio. cular tiram uma consequencia geral. E' o 

Logo, o meu collega comprehende perfeita- que tem acontecido com o aS:>umpto que se 
mente, que perante os nrincipios republicanos, debate. 
nem o Presidente da Republica, nem o Con- o SR. FELlSBELLO FREIRE -Si os chins que 
gres&J póde prohibir a immiJ.,rração da Asia immigrarem para cá forem bonestos, dou o 
ou da Africa. meu voto. 

0 SR. FELISBELLO Fi:tEIRE da um aparte. 0 SR. ·COSTA MAClL\Do-Mas, Sr. presidente, 
O Sa. CosTA MACIIADO-Mas cada um obra a linguagem deste escriptor a que me referi, 

corlforme as suas attribuições. insuspeito, mostra a verdade sobre a, immi-
0 Estado diz: quero a immigra.ção chineza.. graçã.o chineza.. 

e para ella concorro com o meu dinheiro; o SR. FELBBELLO FREIRE dâ um aparte. 
ma~ ~recisa a intervenção do Presidente da o SR. CoSTA MACHADo-Estou mostrando os Repu liM e do Con2:resso, e recorre a elles. . 

'""" • defeitos da argumen~o neste assumpto. 
O Sa FELLISBELLO FREIRE-O projecto de v. Ex citou a r·epr&~enta.ção do Congresso 

V. Ex dà competencia. a.os estados. da CaJiforniv., ma~ representação de um par-
O Sa. CosTA M.'.CHA.D0-0 meu projecto e tido triumphante. 

todos os que são apresentados, devem estar o SR. FELISBELLO FREIRE- Não apoiado; 
subordinados aos princiJ>ios da nossa Consti- a,presentei a representação do povo da Cali-
tui.çã.o. fornia. 

Sr. presidente, quero adiantar-me dando o SR. COSTA MACHADo-Que povo era este~ 
resposta aos argumentos ·do meu distincto E' regra. em toda parte, e a.té nesta camara, . 
colle,!!'a., e produzindo as :razões que soccorrem fa.lla.r· se em nome do povo, sem procuração · 
o bom conceito que temos a. respeito da im· deste e só de accordo com os interesses, :pai
migração chinesa. xões e o modo de ver de cada um. Na. Ca.li-

Sr. :presidente, .o meu illustrado colle,o-a fornia a Convençiio contra. os chins era .for
considerou a. immi~rração chinesa para. nosso mada. dos seus intranzigentes illimigos ; eis a 
paiz debaixo de quatro aspectos: em relacão á significação dos ftl.clos. (Apoiados.) 
politica., em relação ã moral e á religião, em o SR~ CosTA MACHADO-Era, portanto, um. 
~lação o.o principio economico ~em relação :povo de inimigos dos chins. (Ap,.rtes.) 
ao ponto de vista antropologico. 

DebniEo desses quatro aspectos. S. Ex. com· Senhores, vou agora procurar o chim den-
demnou a immigro.ção t·hinesa, e condemnou tro e fóra de sua. pa.tria, e vou apresentar 8.9 
fundado em que' s. Ex. trouxe para o de· nobre deputado e & esta. Ca.mara. a. o)!inj.ã9 de 
batê em l•J.oirar um artigo da Encyclopeçiia pessoas. e.utc)rizadaa a inauspeitaa, JIO!'ll~e .n&o 
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eram partidar}as do ~him, pem tinham in te-' que corresponde a nossa ca.marll. e que e re
resse ~lg~m l1ga.do <" questao. novada. de tres em t1•es anno~. e finalmente 0 · .o prJmetro argum~nto do uob_re deputado grande conselho dos 40. o conselho de cen
foL que e~~ povo tmha uma. f:>rma de go- surJ. que tem merecido muitos do<>io3 de 
ver!lo tal •. que Vindo paru. o nosso paíz não viajante:; europeus. <) 

pod1a. acceita:r a nossa. . Em regra. est~s trcs corpos diri,.em a von-
Ob-õerv:~.ret antes de tudo, o segtante: o tade tio imperador, não só na. sua 0vida parti

nobre depuudo que go3ta. ta.nto dos Estados cnlM, c-omo na sua vida. publica 
Unidos, devia lembrar-s) que alli nunca foi . d'• . • . . ·. 
questão de fórma de go\·et·no a. entt•ada .Alem •~o. alh na? ha prtnleglO; qua.lq\ler 
ou ·a prollibi~•li.o da immigt·ac;ão chineza. póde sr:r elevado a Im~erador ... 
(A/IIZrle.~ .) 9 SR. OLIVEIRA PINTO-Só se exige QUa 

Não di vn.go, senhort-s; c si o. Co.mara ti- se.]a lettrado; é o predomínio da sciencia.. 
•·es.~e-me ho_nrado com a sua l\t.ten;:oo q \IU~(lo O Sll. COS'I'A ~IACIIADO-.. . ha 18 proviu
& observaç:Jes tra.hndo ~·~ n~:~~ mstrllC\~O, c!as (edcra.da.s e com autonomiil. multo supc· 
do ~osso ~balho, do !lO•BO ~~~tema., du. n_o,sa r1or a noss·t; e ne..<sas províncias lia depart..~· 
:po_llt!c!l. Yeru~ que eu t1!1r.a en~. mtrt~ combm_ar menros com lnspectores, deleg!ltlos e subdele· 
ISSOcomaqwiloque enl!te not.nperiO do MeiO. ~ados. com o conseltto dos nota.veis. especie 

Nií.o ~nsarei a at.ten~;ilo <la c:l.S.l leado al- tle intendencia que sô agora. vamos ter, con· 
;:UillM paginas do livro ~le um nosso illustre s~lllo que é autonomo nos negocias que . lhes 
p:J.tricio o Sr. H Lislxr.L. . . s;to peculiares, as-sim como as provlncias s;io 

o Stt. FELISDELLO FREIRE:-Conheço. an~nomas nos nego::ios qtte lhes silo pe
Ctlha.res. 

O SR. Comi. MACiaoo- •. . e si V. Ex. fi.l.z 
justica :i. essa monographia ... 

0 SR. FELISBELLO FRElRE-Faco toJa, 
O ~R. CosT,\ MAcuAoo ••• ha. à e concordar 

que a. Cltinu. nã.o é· tão a.tra.zad"" com se f,;z 
crer. · 
· A sua fórm:l de governo é inominada., não 

·. tem· nome ; e urna especie de theocracia ab
soluta.; o chim e um povo tra.dicciooal. para 
elle o impi!r-.ldor é filho do Cêo, pótle mandar 
~arll.r as ondas, pódB iaz"r cessar os ,·entes, 
e scnho1· a!Jsol ut.o t.la. vida dos set!S subditos, 
dispüe de todo o territorio. 

ESta é a fic~ão. e 1mt.es tle pnss;armos a ver 
qual é'~ verdade, a -realidade, preciso recor

. dar que ta.mbem na. ci vHi~.ã.o occidental 
muitns ficções existiram e existem. A Ca.· 
-mara conh~a o celebre direito divino que e 
:~. t ~~--e das dymnastias na Europa: a Garoara 
sa;be que nós ti vemos na.s no~':l.s instituições 
. um poder que er>. um11. e.specie de lJOrnrepa.
thia., que só podia tazer bem e nunca podia 
f~tier mal; a Ca.mara S:\be que nós tínhamos 
um poder inviola.vel e sagrado, que a revo· 
loç-ão (!arribou com um simples piparote; e 

.. quem ve todas ~tas ficções não se de,·e admi· 
. ·mr de que· um povo que teve uma. existencia. 
·por a.ssim dizer isolarln. rlurante 6.000 a.nnos, 
con~r.ve um decidido réspeito ás suas tra.
l.l ie('.')es . 

Mas de 1acto a sua fôrma. de governo'é 
muito mais a.deantada. do que a n~sa. ; a. sua 
inonarcbia. t: electiva.. representativa e demo
~ratiC!I.. e um escriptor jâ. o di:se que os prm· 
'ci.PiOS da re\'Olução fr-a.oceza jà existiam ha. 
muitoS secuios implantados na China. 
· . Vemos assim que a.lli existe uma corpora

_. çã.o que corresponde ao n~ Senado, outra 

E' pois a fórma federati va que existe ha 
multo tempo naquclle paiz. 

Jú. v.; a Co.mara que pot• ea~e Ludo nüo ho. o 
antagonismo que o nobre deput~do apoutou. 

E além disso. porventura a questão de 
fõrma de governo nos impede de ir buscar 
immigra.ntes ;i. AUema.nha.. á. Austria e á. 
Italia 1 

O SR. FELlSBELLO FREIRE-Perdão, o que 
eu di!'Se roi que o chim. por isso mesmo que 
tem uma fórma de governo e uma civilisação 
tão ditl'~ren te da. nossa, não podia ser cidadtio 
n ·st~ paiz JlOl' nã.o ter noção do direito. 

O SR.. COSTA MAC!IADO-Porque não ppdera 
ser cidadão, desde que nôs tenbamos a tol2· 
ran:·ia que não tiveram para com elles os 
Estados U nid05 ~ · 

O SR. F.ELISBELLo FREIRE-Li!. até se lhes 
conced2u a naturalisação que elles recusaram . 

0 COst',\. MACHADO-Ma!!\ desde que O Cililll 
não ~e tornar bomogeneo, desapparecem p~
rigos que o nobre deputado · por outro la<lo 
apontou . 

Ag-ora tratarei de ar·gumenta.r sobre outro 
ponto de vista.. Em mé\tel'ia de religião. o 
nobl'a deputado disse quB o chim era um 
idolatra. 

O Sa. P.RESIDE:\'TE previne que ha. numero 
para \-otar·se. 

O SR. CoST.\. MACiuoo-Interrompo o meu 
(liscurso e prometto que resumirei o m~s 
possivel, para. conduil·o na primeira occasmo 
em que fa.lla.r, a.fim de não fa.Jg-<~.r ma.is a. at · 
ten~ da Camara.. (O orador e c~mprimen· 
~.) . . 
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O SR. P~SIDENTE_ annuncia a votação do 
p:~.recer n. 10 A, opmando no sentido de ser 
a.pprovado o parecer n. 70 deste anno sohre 
reconhecimento dos Srs. Dr. Mano~t Caetano 
de Oliveira Passos, J·• tenente Fmucisco de 
Ma.ttos e engenheiro Lycurgo .José de Mello 
com~ deputados pelo estado d(l. Tl<tl!i:t c em 
segu1da declara que lm sobre o po.recci' um 
requerimento do Sr. Epib.c:io Pesso:t que Ytte 
submetter a votos em primeiro lognr. 

pedido exoneração de seu cargo. excepto um 
membro que representava a minoria, e cujo 
nome. peço licenr:a para declrar, o Sr. Milton, 
o qual e;;tav<t mcompatibílimdo e era suspei
to , parece que cab:a a V. Ex. fazer a nomca.
Ç'ii.o de quem a este substituísse. 

Si as;;írn tivesse acontecido, o parecGr teria 
\'Indo com voto ~m separado P niLo daria lo
g;u· ao nobre deputado pela Para.h.yba a 11pre
~entar o requerimento, hontcm sujeito a con· 
síderaçiio da Camara. 

Tendo Y Ex , naturalmente pot· esqueci
menlo, deixado li(! 1\t:r.et• a nomeação para 

O Sr. A. ~J:onteU.t.!!:.:,'t•o (p::!a ~-~~b~títuíçiio do. dept,ttado incompatil>i~sado, 
m·dem) - HontP.m, rm vi 0 nobr(! 1tt~putndo lo~ lal~ea1lO ~l pr111Cip!O d1~ r:eprcsentaçao das 

pel11. Bahia, 0 ~r. Augu~to de Ft·elt:ls. nJ.'I'e•j ~!l!tOl'HL, detxu.nd.o e$ta pot· I~SJ de ser r~pre· 
sentar um ref'Jucrimento Jlt!llintlu il t•as:t .. 1.utn.da. . . . . . 
permis..~o llat'a que ontt·e 110 t•ecintu 0 can- _,Jul;;uet ~Ou\cntent~; ra.zer esblS consule~·~· 
didato protestante tlit el:lçlto ultimamente ÇIIC~ m,ulto Jll~.tlts, tnmto legae5, e que mt~tro 
proc~dido. naq uella t•staclo, 1\tltn t.Lo Lll~cutir tt ~mt•tt;ra. no anu~o tl~ Catnu.ra. para o seu JUÍ· 
mesma eleição. gumento. (.1;1/J.ml(l~.) 

Não sei si a me~n u.cceitou on m1o t'~8c t•c
querimento, que emendo ltlais nli.o de\·iu. !-l?r 
submsttido, nem:\ di~cns-~:1o nem à. ''o~ilo. 

Entret!l.nto, como ve,jo nas dlscuss:ies nca
loradas,algumns v~zes o.te fórn. tio~ estylo.~ par· 
lamentares. como vejo, repito, V.Ex. consul
tar mui~"t:S vezes a c:1sa com excesso de zero, 
que louvo, sobre questões que nã.o pertencem 
a. casa resolver, m~O. V.Ex. ,que e o supremo 
juiz do regimento, fJUero a.pre5entar um ad
ditamPnto ao requerimento do nobre deput.'l. lo 
pela. Bahia, porque entendo qu•:• nii.o devemos 
toma.r a responsabiHdada da. introdncçffo no 
recinto da Camara de um senhor. não diplo· 
ma.do.(Niio npoiartos ; apoiacl·ls ; :nt·~l'l't(JlÇ•ic<.) 

Continuando, devo dizer a V.Ex. que o meu 
requerimento e nos :1eguintes termos : caso 
seja admittido no r~cinto o ca.ndidato Pedreira 
Franco, sejam admittidos os mais candiciatcs 
diplomados pela junta apur-.1dora. da Bahia. 

O ~~k. PresideJ.lte-A mcsi1 sente 
que o nobre deputado pelo Para não tivesse 
ou v ido a declaração que h ontem fez a respeito 
da questão suscitada pêlO honrado deputado 
P<'la Parahyba.;pois que, no caso contrario,não 
teria apresentado agora e seu requerimento. 

A mesa declarou que submetteria. a oonsi· 
!leraçã.o da casa o requerimento do Sr. Epi
tacio e SÓ depois da votação d2ste. e que 
haveria loga.r á apresentação de outros re
querimentos que ver.;assem sobre a discussão 
da e~eiçikl procedi<kl. na Bahia. 

Não·posso, pois, acceitar o requerimento. 

O Sr. \>i'.•"'lclent.e-Devo declarar 
no nolJrl! deputado fJ'lC a mesa não esqueceu-se 
:tbst~luta.mente ue !i.a.í:er nomeação para a com
m 1 ssii.o tle potleros. 

O Sr. Milton não funccionou, mas a com
miOfflii:o esttwa em maioria. 

Nã.o havia nomeação a. fa2.er. 
Vou submetter a. votos o requerimento do 

Sr. Ep:tacio !'essoa. 
A Camn.m conhece a deci<ão da mesa. De

~la.rei que não podia dar (1 materia si não para. 
votação ; mas, como o autor tlo requerimento 
<lppella para. a casa, a mesa. su bmett.e á deci· 
são da Carnara. o requerimento. 

Procedendo-se á vota.cão, votam a favor do· 
requerimento 52 Srs. deputados e contra 54. 

O SR. PR.ESIDENTE -Foi r<-jeit:J.do o reque
rimento. 

VozES- Não foi, não apoiado. 
0 SR. PRESIDENTE- Si a.lgum dos Srs. depu· 

tados tem duvidas sobre a contagem, a mesa 
não p~e difiiculdade a que se proceda a nova, 
mas só o fari medeante requerimento. 

O SR. CASSIANO no NA.scmENTO- Tenho du· 
vidas; requeiro r1ova votação. 

0 SR. EPlTA.ClO PESSOA (p>la ordem) -Sr. 
presidente, na occasião em quB V. Ex. man
dava levantar aquelles que votassem contra 
o meu req_uerimento, mUitos deputados que. 
votaram a. favor continuaram de pe recla-.' 
mando contra o resultado annunciadc. E' pos· .. · 
sivel que nesta segunda votação se tenlla.m · 

·o Sr. JoEo de Siqueira-Pedi contados deputados que tomaram parte na. 
a :palavra, Sr. pr··sidente; p;tra lembrar a pri~ei:a· . . . 
V. Ex. e a Camara para o facto de alta. im- , A v1sta d1sto. e sem. pôr em du vHl& o nu- _ 
porta.ncia que diz r ·speito a eleição da Bahia\ mero de votos ann-un~1ado pela mesa., J;leÇO a. 
e ê que tendo a commissão, quasi .POr inteiro, Y. Ex. que tenha ma.IS um pouco de mdul· 
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gencia. pàra commigo, mandando proceder a 
uma. outra votação sobre o meu requerimento. 

0 SR. PRESIDENTE - A mesa manda fazer 
de novo a. contagem, visto qur1 os Srs. secre· 
tarios nisso concordam ; entretanto. observo 

· que não posso acceítar as reclamações feitas 
por meio de simples protestos em apartes. 

Lembro, porém, que é muito difficil fàZer 
uma contagem exa.eta, d•sde que ha muitos 

· Srs. deputados que não se conservam de pé, 
e outros que, por ina.dvertencia, não sele
vantam. Peço, pois, aos Srs. depu·ados que 
queiram occupa.r saus lagares, afim de se 
poder proceder às votações. . 

O Sr.JoséMariano-·V.Ex.dev·~ ter 
a certeza. de que meus amigos, e eu muito es· 
pecialmente, jamais puzemos em duvida a 
~eriedade e escrupulo qu~ a mesa tem em to· 
dos os seus a.ctos. E quando,poracc so,alguma 
reclamação parte do nosso l11.do,ê exactamen te 
pela. confusão que ha, como V. Ex. aca~a. de 
t~~.Zar notar, nas votações. 
. Ainda mais, Sr. presidente, havia uma ou
tra causa para determinar confusão na. vota
ção, em consequencia de muitos deputados 
.pensarem que votava.m um requerimento em 
Virtude do qua.l o candidato contestado tinha. 
dil•eito a entrar neste recinto, quando a ver
da.de é que nós apenas queremos que a Ca
mara se pronuncie regularmente. 

. _, - . Proce lendo se á. votação. verifica-se terem 

.'· votado a fa.vor 56 Srs. dep11tados e contra. 56; 
,. · · serído por· isso adiada. a votação. . 
··-
;.-· O Sr.Francisco Glicerio sus
·:· · tenta que se deve votar todo o parecer, qne é 
:r ind.iyil!ivel. Elle nã.o deve ser adiado só pelo.~ 
~ motivos rererentes ao candidato Lycurgo de 
: . Mello, prejudicando os outros dons candid:t
~ t<ls,sobre cujas deiçõesnão lla duvida. e que, 

portanto, na gener.rli.la.de da opinião da Ca
. · ,' man, são r t-presentantes da. nação. 

·.:: .. · ·.O @r. Preeiden"te- A mesa de-
. · ·ctarou adiada. a votação do parecer, á 'ista. 

. . do _req_nerimento do hon~a.d.o deputado, o Sr . 
";. Ep1tacJo Pessoa., que pedtaque se abrisse dis
, .·, .· cussão unicamente em relação á . eleição do 
.. '.· .Sr. Lycurgo José de Mello. 
:·. · . Parece-me ta.mbem, como ao nobre depu
:(· • por S. Paulo, que póde dar-se avo
';•.' iação em relação aos outros dous candtda.tos. 
2: . . : Era. esta. a. decl.a.ração que a mesa tinha a 
:'~ .' .Azar, si não fosse interrompida. pelas obser
,:~ .. Yac;ões dos nobres deputados. 

b·:>. · O Sr. Epitacia. Pe;osoa. (peta 
f'· · 9"d:em) - Sr. presidenw, preciso aecentuar 
•-:.:-.:IJlaiS uma; vez_ perante a Camara que não me 
~~- !J!.O.ve, neste asslllllpto, nenltu.m interesse 
'"· • pe8soa.l ~;:·; ··=:· • 
~ . 
!';· ··~ ; ' 

Os nobres deputados que se empenham pela 
rejeição do meu requerimento. querem, ã 
viva. fnrça, attt-ibuir-me um intuito que devo 
qualificar de menos digno, no incidente que 
tenho levantado nesta. casa. 

A minha. questão é simplesmente de lei, e 
simples questão de direito. 
u~ SR. DEPUTADO-Não ·ha. direito nenhum. 
O SR. EPITACxo PESSOA- Mas, sem querer 

desviar as minhas considerações para. este 
ponto, peço licença. a. V. Ex. pa.ra dizer que, 
não só as observações do nobre dt>putado por 
São Pa.ulo, como tA.mbem as observaçõcs da 
mes:t a. respeito do a.diamento desta votação, 
não teem a. min.ma proc6(itmcia. 

Sobre este assua.pto fora.m a.presentados 
dow requerimentos: um meu, no sentido de 
se adiar a. votação do parecer na. parte rela· 
tive. a eleição do Sr. Lycurgo José de Mello, 
abrindo-se a discussào, e outro do Sr. Augusto 
de Freitas, no sentido de se permittir a. en
trada. neste recinto de um dos candidatos afim 
de demostrar a irregularidade de toda a elei·· 
ção. 

Si por ventura, como pretende o nobra de
putado por S. Paulo, V. E:x. su bmetter ·agora 
a votos o pat>ecer em todas as suas tres partes ... 

VozEs..,..Não se trata disto. 
0 SR. EPITACIO PESSOA ••••• O resultado e 

que o meu requerimento, sem Vi.t a.ção alguma . 
s.:rà ip•o {v.cto reje.tado. (Nao apoiados). 

Mas, o nobre deputado por S. Paulo en
tende que se deve v-otar o parecer, quer na. 
parte rel.a.tíva a Lycurgo J~é de -Mello quer 
na. que é rE!lativa. aos outros dous deputados. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não apoiado; V. Ex. 
não entendeu bem. 

O Sa. EPIT.acro PESSOA.- lnvooo o testemu
nho do nobre deputado que acaba de fatiar . 

O SR. SEVERINO VIEIRA.-Não foi isso o que 
declarou a. mesa . 

0 SR. EPlTACIO PESSOA-O nobre deputado 
acabou de d.zer que, na falta. de disposição ex· 
pre:!Sa. do regim~nto, o empar.e não podia 
impedir a votação quanto a parte do parecer 
rela.ti va. ao candidato Lycu.rgo Jo~ de 
Mello. 

O Sn. Juuo DE ME~QUlTA-Eile referiu -sea 
parte relativa. a.os outros dous candidatos, 

0 Sa. FRANCISCO CLICERIO-E' exacto, !oi a 
es>, partO! quem~ referi. 

O Sn.. EPruciO PESSOA- Entã.o, ou V. Ex. 
não se exprimiu oom, ou eu comprehend.i 
mal. 

Neste caso, r eliro as ob.servações que fiz 
sobre este assumpto; na. persuasão de que 
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Y. Ex. usara. das expressões que acabo de pro
duzir. 

Com relação ó. proposta. feita pelo nobre 
deputado pela. Báhia, de não prejudicar 
o empate d.a votar;.ão sobre o ·meu reque
rimmto a votação das outras -pal'tes do pare· 
cer. penso que esta. pro;JQsta não deve ser 
sdmittida, porque a sua. acceitação importaria 
a. t'ejeição do requerimento apresentado pelo 
nobre d~puta.do o Sr. Augusto de Freitas, 
sobrB o qual a. Camara. ainda não se pronun. 
ciou. 

E' verdade que o requerimento ainda. não foi 
~ceei to p:·lt~ mesa; mns ella declarou que de· 
pois de ma.nifest~tdo o voto da Camara sobre o 
meu requerimL•nto, seria submettido a VlltOS 
o do Sr. Augustn de Freitas. 

Nestas condições, si, porventura, a Ca.mara 
dcl:(>rminar que se pl'oceda agora. à. votação 
do parecer na. parte r~fer~nte aos outros 
dous candhla.tos, a consequencia será. a r·e
jei~cão do requerimento do nobre deputado 
p~I~ Bahia, sem sobre elle haver a menor 
maoif:staç9.o por parte da. Camara, 

Já vê V. Ex., Sr. presiuente, que não póde 
se1' acceita a. proposta. do Sr. Severino Vi
eira. . . 

O nobre deputado pela. Parahyba. a-pre
se.ntou um requerimento pedindo que se 
abrisse discussão sobre o parecer; na parte 
relativa. ao reconhecimento do engenheiro 
Lycurgo José de Mello. a.ttenta. a. r azão da in
comp\tibilidade por elle allegada. Logo após, 
11-presentei um requerimento para que igual
mente se abrisse discussão scbre a. eleição dos 
out ros dous candidatos e que, decidida esta. 
parte do requerimento,si consulta..«se a C amara 
si permittia. " entrada neste recinto do can
didato que havia. prostesta.do contra. a eleiçã.o. 

Quanto ao primeiro requerimento. acaba de 
se dar o empate ; quanto o.o segundo, que en· 
cerra duns partes, e. primeira relativa. á. di$
cus~ão :~ a segunda à. entrada, V. Ex., com 
a autoridade de presid~nte da casa., acaba d~ 
condemnal·o ao esquectmento sem uma so 
votncão da cama.ra.. 

0 SR. PRESIDENTE-Não posso submetter a 
votos o requerimento de V. Ex., porque a 
m~>sa. hontem decidiu que não o acceitava., 
satvosi a Camara. decidisse abrir discussío. 

A mc•sa. accE.'itou unicamente o requerimento 
do Sr. Epitacio Pessoa que a.ppellara. de uma. 
decisão da. mesa para. a Ca.ma.ra. 

0 SR. AUGUSTO DE F!tEITAs-A Cs.mara jã. 
O Sr. President;e-Devo corrigir decidiU 1 

o equivoco em que se ac~a. o nobre deputa. o o SR. PREsiDENTE-A ca.maranã.o póde pra
pela. Para.hyba.. em re~açao ao requerimento judica.r os direitcs dos deputados da Bahia. por . 
do Sr. Au~sto de Fre1tas. . amor a. uma opinião de V. Ex. 

A mesa nao declarou que submett1a a votos 
este requerimento, depois de approvado o de 0 SR. AUGU8_TO J?E . FREITAS-h-,las V_. Ex: 
s. Ex.; declarou simplesmt!llte, que só podia relev~·me : nao e 1mpert1nenma. nunba.; e 
ser apres2nta.do si a. camara resolvesse abrir questão de comprehensao. 
discussão sobre o :parecer. A ·Cama.ra não decidiu si dave ou nã.o abrir 

Nestas condições, não acceitei o requrimento discussão sobre a eleicão ; e, pois, como é que 
do Sr. Augusto de Freitas. v. Ex . condemna. meu requerimento, sem o 

Quanto á. VOt&ção d.J pa.rec~r relativamente 'Ut1oidi~IUm da Ca.mara. 
aos out r:,os dous candi~atos, a. re·peitJ dos o ' li. . PRESIDENTE-A Camara só. entrou 
qua:s. nao ha contestaca~ alguma~ aos qua.- em duvida sobre a discussão do. parecer rela
es nao se refere o requerimento apresentad? tivo a.o Sr. Lycurgo José de Mello. 
pelo nobre deputado pela Par·Qhybã, parece a _ 
mesa que não ha. duvida em proceder-se a O Stt. AUGUSTO DE FREITAs-Mas ella nao 
essa. votação. . foi consultada. em relação aoa dous out~:os, 

Nestas CQndições, vou submetter a votos a o Sa. PREsrn&-;orE-Peço a. V. Ex. ,que te· 
conclu..<ão do parecer da commissão. reconhe- nha. a. bondade de resu.uir as suas obse~:va
cendo deputados p::la Ba:bia os Srs. Dr. Manoel ç .... es solJ~:e esta. questão de ordem, porque a 
Caetano de Olivei('& Passos e I• tenente Fran· mesa não põde estar sustentando dia.logoo 
cisco de Mattos, ft~ndo adiada em virtude da. com o nobre dirputado. 
v.?ta.9ào anterior 'c:r a pa:.te do parecer ei:n rt<la- 0 SR. AUGtsi'O DE FRErús-Sr. p~:esidente. 
Ç&O ao Sr. Lycur.,o Jose de Mello. v. Ex. já. deve ter notado qae estou disposto 

O Sr. A~u-t.o de Freii>aspe!a semprea.a.cceita.x: todas as sentenças q'!le par-
Oi'clem )-Sr. presidente, quando não possa tem da mesa e Mnda agora quero .dar provas 
conseguir cousa. alguma, por 0 • 1riottid<~.de, a.o as V. Ex. de quanto sou obediente : con
menos, per.~ unto a v. Ex . qu.; fim l~vou ore-- cluo. 
quet·imento que nontem apresentei á. conside 
ração desta.- ca.mara.. . . , O Sr- Jo_llé Ma.ria.~o (peln.nr.dB~) 

O meu iute~:esse e ~tisf~er uma. curios.i· -Ten)lo uecessJdade, Sr. pres1dente, de ped1r 
dade. . a a.ttençã.o de s. Ex.. e da. cama.ra. pa.ra r&. 
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ligeiras considerações, que vou fazer sabre o 
incidente em questão. 

Não tenho o proposito absolutamente de me 
()pp.or systematicamete ás decisões da meJSa 
Além de acostumado a rt>.speital-as, parece
me que mais ainda me prendem as relações 
:pessoae& da nossa convivencia de l_lassadas 
ca~panhas. . 

Por i:lto mesmo me ha tle permittir S. Ex. 
que me occupe da. decisão que S. Ex. acaba 
àe tomar, sem que si me possa attribuir o 
proposito de exautorar a S. Ex. · 

Respondendo ao nobre deputado represen
tante do estado de S. Ex. acaba de declarar 
que, empatado o requerimento do nobre depu
tado representante da Para.hyba ia submet
ler a votaçã(l da camara o parecer da commis
sã.o de podere8 na parte que se retere aos d.~us 
candidatos, contra os quaes não roi aliegada a 
e:x.cepçílo de incompatibilidade, fi~ndo para 
ulterior decisão a. parte do parecer que se re
fere ao candidato contestado. 

Assim decididindo S. Ex. deixou certa
mente de prestar ao ponto em questã.o a at
tancão, que sou o primeiro a reconh"cer·-lhe, 
costuma. a prestar a. todos os assumptos su
jeitos a seu esclarecido juizo. S. Ex. deixou 
(te considerar q_ue o parecer constitu.e uma 
peca inteiriça ..• (.4p-zrtes e ccmle.~tações.} 

Peço que me de1xem concluir. 
O SR. ARTHUR. Rios-Quer dizer que os 

tres candidatos constituem um só homem. 
O SR. Jos:E MARIANo-A Cama.ra. vae fa.Zer 

-justiça a.os intuitos que me levam a fazer 
estas considerações, das quaes bem vejo que 
alguns ap~rtes. como esse que acaba de ser 
dado, procuram inutilmenb desviar-ine. 

Eu. diria, Sr. pr~dente, que o parecer e 
uma. só peça.. Elle aprecia de um modo com
pleto e inte.,o-ral a eleição da Bahia ; consigna 
uma opinião, uma doutrina, sem discordan
<:ia ·de nenhum dos membros que o etabora
ram., nem mesmo em suas conclusões, cogitou 

· da. questã.o de incompatibilidade .. , 
O s&. SEYEJUNo Vmuu- Cogitou. 
O SR. JosÉ M.uu.A.No - Não cogitou desde 

que em suas conclusões não se reteriu a esse 
ponto e a ca.mara não decide sobre conside
rando~, mas somente sobre as conclusões. 

dos outros dous comprebendidoo no mesmo 
parecer? (.-\.llOiud•>S e n•!O npoi(ufos.) 

V. Ex. sabe que me submettcrei a. r!ecisão 
da mesa, ~mbora discorde della. ; ma.s, sem 
abrir oonflictos com a mesa, julgo de meu 
dever agitar a.s duvidas que tenho sobre a 
decisão que S. Ex. acaba de tomar. 

Sou o primeiro a reconhecer que a mesa 
não quer praticar violencias ; mas do jogo 
das opiniões póde vir alguma luz ao debate, 
e e por isto que animo-me a apresentar e.i.as 
considerações. 

A meu -ver, S. Ex. não pôde destacar a 
parte referente ao Sr. Lycmrgo de Mello sem 
decisão da Camara, e, portanto. subsiste o 
parrcer tal qual foi. elaoorado pela commissiio. 

Assim. ou :-;. Ex., submette ã. discu•s~o o 
parecer da commissãu integralmente tal qual 
esta redigido, ou con~id ·ra toda a makt'ia. 
adiada até que o. Camara decida a prejudicial, 
isto e, se pronuncie sobre o requerimento do 
nobre deputado pela Pa.rabyba. 

Alem distç Sr. presidente, si a Cama.~,a adi
a.ndo o reconhecimento de um dos canclidatos, 
passar a. reconhecer os outros dons que se 
acham. contemplados no mesmo parecer, tere
mos o inconveniente, a irregUlaridade de 
poderem este$ tomat• pa.rte da. decbão poste· 
rior que a Camara terà. de tomar a r~speito 
do terceiro candidato. 

Si fôrem reconhecidos já. os dous candidatos 
cantra. os qua.es alias não levanta.mos a me
nor alle:,>ação; que succederia ~ 

Elles virião im..m.~dia.tamente tomar parte 
da discussão da Camara · (apa1·tes e cont1·as) 
viriam amanhã julgar da questão. 

Cumpri o meu dever mostrando a Ca.mara 
o que me parece se deve fazer sobre a vota· 
çã.o deste parecer e as5im appello para S.Ex. 
para que, ou submetta o parer·er. integral
mente ou considere adiada. a ma.ter1a em Vlr
tude do empate do requerimento do n~bre 
deputado pela Parahyba, salvo si este ~utzer 
retira.l-o para que a. Camara . possa dellberar 
immediatament.e. 

O Sl."'• GonQalves Ferreh·a 
pondera que, desde hontem, esta questão rae 
mal encaminhada. Com o respeiw que . de-;~ 
ao Sr, presidente, deve dizer que tudo 1sto e 
devido á propria mesa.. 

Acha. que o Sr. presidente não devia decJa· · 
ra.r que o requerimento do Sr .. depu~~ 
Aumsto de Freitas seria tomado em constde
raçâo, mas devia repelil-o in u,pi:te. _ . 

O caso do Sr. Augusto de FrettliS nao e o 
mesmo que o do Sr. EpU.acio Po>~w.a. _.Com 
relação á. este caso, proroga.-se o chre1 to tlo 
deputado que não apresenta_ em~;1d'" perante 
a cvm.missão, mas uma. contestaçao. 

Si o parecer em questão, como S. Ex. verá 
conclue pelo reconlleciment<l dos tres candi..: 
da tos; si não cogitou da incompatibilidade do 
candidato ~ycurgo José de Mello; si ti.cou 
empat~da. a votação do requerimento do no
bre deputado representante da Parahyba que 
a ella se referia, e portanto sem que a C·
mara se pronunciasse a esse respeito,. como 
poderá V. Ex. destacar desse parecer ore
conhecimento de. um dos .candidatos, e sub-

. metter a decisão da Gamara. o reconhecimento · O SR. AUGUSTO FREirAs-Onde estã isto .. 
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0 SR. GoNÇALVES FERREIRA-Observa. que e 
direito do deputado apresPntar emendas na 
commissão. O Sr. Epitacío Pe~soa não apre
sentou emenda, mas uma contestação. 

A Camara póde entender que e, ta contesta
ção é uma emenda ; mas o orador deve dizer 
rigorosamente que n~o póde ser assim consi
derado. 

O nohre deputado o Sr. E~ítacio Pessoa não 
apresentou emenda., nem pode f~l-o agora 
(Ap·•rte< e cantcslaçõe~.) 

Por tolerancia, visto como se trai a de 
a.ssumpto importante, qual o da incompatilli
lidade de um dos candidatos do governo, a 
maioria da Camara não póde, a.proveitn.ndo se 
da sua força, oonsidera.r como ememla uma 
contestação para decidir a questão em litígio. 

Mas, a quest.'l.o do nohre de:•utado o Sr. A. 
de Frei ta.~ e ditferente. O candidato da B<~llia 
cuja eleição se discute não é deputado, porque 
não tbi diplomado. 

o orador ve.io a tribuna. no intuito de dar 
as razões JXlr que deixa de acompanhar os 
seus amigos. 

O S:r. Presidente- A mesa ouviu 
com muita attenção as observações de V. Ex. 
e sente que V. Ex .. não houvesse percebido 
bem o que ena. decidiu. 

A minha decisã.o e o que V. Ex. acaba. de 
dizer muito doutamente, é uma e a mesma 
cousa. 

Disse hontem e repeti hoje que, sobre a 
materia. do parecer. nenhum outro requeri
mento poderia ser tomado em consideração, 
nem podia ser apresentado sem que a Camara 
resolvesse abrir discussão sobre a. materia.. 

Esta foi a decisão da.da pela. mesa hontem e 
mantida hoje. 

O Sr.: Epitacio Pessoa (para 
uma wplicaçüo pe•s,al}-Sr. presidente, acabef 
de ouvir a observação 1eita pelo illustre 
representante de Pernambuco ; o nobre depu
tado não tem razão. A contestação que apre
sentei ao parecer da. cnmmissão equivale a. 
uma emenda; eu não poderia organisal-a nos 
termos em que commummente se redigem as 
emendas, desde que se tratava. de um parecer 
cujas co "clusões . eu ainda não conhecia. 
(Nun~o#"osos <~poiaclos.) 

O SR.· LEOVIGILDO FIL«VEmAS - Ja estava 
elaborado; e o pal'eceÍ' n. 70. que figura na 
ord~m do dia. 

0 SR.. EPITACIO PEssoA- V. Ex. rstá enga
J?.ado,o ~recPr que se vae votare o de n. 70 A, 
e_o segundo parect>r, do qual eu não conhecia. 
amda as conclusões. (Apoia ! o~.) 
, Fui admittído no seio . da comm;ssão para 

discutir a questão, discuti-a. e depois a com,. 
missão reuniu-se para. elaborar o seu parecer; 

Camara v. v 

não fui admittido a essa segunda reuma.o; 
portanto, não podia saber em que sentido 
seria lavrado o parecer, para formular ernen
rla its sua.s conclus'·rs. (Apoia.toR.) 

:.ras, sr. presidente: quero dar um tes
temunho á Camara de que não sou impellido 
por interesse p~ssoal na questão que levan
tei. O meu interesse era discutir um ponto 
de direito, um modo de entender a lei, mos
~rar· que não !Javia propo~to uma intei'pre
taçã.o extf:'nslva, mas simplesmente uma in
t.erpr,·taçilo por fol'ÇlL de comprehensii.o que 
eadmisSiYd naS leis strictijWlS, . 

Esse empenho, que noto em tOI.los aqnel
les que preillrem ca.hir no absurdo a acceitar 
totbs tlS con~equendas logicas do preceito le
gal. esse empenho C!m afllrmar que nenhuma 
interpret:v;ão extensiva é admissível nas leis 
derogr.torias de direi to commum, não tem 
fundamento quando se baseia em factos taes 
como aqmlles de que se tem occup!l.do esta 
camaro. Não procede dizer-se que a lei. dis
pondo em relação a director de emprezas 
suuvencionadas, não se applíca aos conces
cionarios ; não procede dizer-se como no caso 
actual, que a lei di~pondo em relação a func
ci"narios que podem influir no pleito eleito
ral dos Estados, não se applica ao inspeilt.or 
de terras e colc,nisação, que, si reside nesta 
capital. tem em todos os estado> repartiçõ~ 
que lhe são subordinadas. 

Mas não quero di>cutir o parecer e desde 
que os nobre2 deputados levantam tanta ce
leuma. a respeito da questão, ventto pe
dir á Camara que consinta na retirada do 
meu requerimento. (Mutio bem). 

O Sr. Jacol> da. Paixão (pela 
l)rdem} suppoe que o illustre deputado que 
acaba de r• querer a retirada do seu ·reque. 
rimento não est.ó. de aro ·;rdo com o regimento, 
parece-lhe que r~::querimentos desses não po
deJD. ser retirados depois de terem sido sujei
tos á vot:1ção. 

A votação póde dar logar a. rejeiçã.o ou á 
approvaçãv; no caso presente deu Jogar ao 
adiamento, porque houve empate e a d€clara
ção da mesa não fui contestada.. Por conse
guinte o requerimentojá pertence _á Ca.ma.ra. . 
que sobre elle se pronunciou e nao póde de 
novo pronunciar-se sobre a mesma ma teria na .: 
sessão de hoje, uma vez que houve empate. 
(Apoiado1.) 

Assim lAmbem parece que o pare?Br da. 
commis.<ão não póde igualmente ser hoJe .sub
met.tido á consideração da casa porque ou a 
Carnar;; ~ota em globo as ronclusões e assim 
contraria o requerimento do nbbre deputado, 
que pedia ~epara~ão, ou eutão a C~mara vota. 
as conclusões em s~parado, pronunCJ.ando-se de 
novo sobre a. materia empatada, que na. fórma 

iB 
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do regimento só póde s :~r decidida na sessão 
Seguinte. (A.poia•tos.) 

O S& PR~IDE.'I!TE-A retirada. ou não do 
requerimento do Sr. EpitacioPessoa resolverá 
a questão. Vou pôr a voto~ o reqeriment.o do 
Sr. Epita.cio pedindo a. retirada. do seu ante
rior requerimento sobre o parecer 70 A. 

Consultada a Cama.ra., é ooncedida a reti
rada do requerimento. 

O Sa. EPITAPio Pesso ..... (pJla OJ'dem) como 
desejo que a Ca.ma.ra. se manifeste espedal
mente a respeito da questão por mim sugge
rida. no seio da commis<ã.o, r~que i ro a V. Ex. 
que consulte a Ca.-a se consente em que a vo 
ta.çiio seja. feita. separadamente sob[·~ cada ro.n· 
dida.to. 

Consultada, a Comara. consente na sepa
ração. 

O SR. CASSJANO DONA.SCI:IlEl\"TO (Pela orde•ll) 
acha. mais curia.l que o Sr presidentesub
metta., em primeiro logar a primeira con· 
clusão do parecer, porque a Camara natural· 
mente se deve pronuuciar sobre a validaue ou nullidade da. eleiçã.o antes de tudo. 

Lida pelo Sr. 1• secret.o.rio ê submetlida. a. 
votos e approvada. a. seguinte conclusão da 
commissão de petições e poderes sobre o pa· 
recer n. 70 : 

Que sejam approva.das a.s eleic~~ proce· 
dida.s no estado da. B~~ 1ia no di<~ 27 de junho 
de 1892 para. preh ncimento de tres vagas no 
Congresso Nacional, com excepcão da.s im
pugnadas com documentos. e das viciadas, que 
~não a.ltera.m o re6ulta.do acima. computauo: 

Em seguida ê su~mettida. a votos e appro· 
vada a 2• c~>nclusão na parte que se re.tera. 
ao Dr . Manuel Caetano de Oli veira Passos. 
. Submettida a votos e ta.mhem a.pprovada a. 
2' conclusão na. pa.rte relativa ao 1• tenente 

· Francisco de Mattos. 

b SR . PRDSJDt:-<TE-Annuncia que vae sub
mPtt..'r a. VOtoS a 2• parte do parecer na. parte 

.. . , : · t(;J.a.ti va. ao Dr. Lycurgo José de Mello. 

O Sr{. URBANO DE GouvE!A (pela ord~m) p11ra. 
que não haja. a menor duvida sol•re a vo:.ação. 

~: · · réquer que o Sr pres.dente consulte a caso. 
si consente que ella seja n~>minal . . 
. . cQnsultada. a. c&rna.ra, é approvado o reque-
rimento. · 

Raymundo Bandeira.. Pereira de Lyra, Bellar" 
mino Caro?iro, Oiticica. Rodrigo de Araujo· 
Euclides :V.a.lr.a.. Oliveira Valladão. Leandro 
Maciel, Feiisbello Freire, Tosta., Arthur R.ios, 
Marcolino Moura, Severino Vieira, Paula Gui
marães, Milton, Francisco Sodre, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Fil~:,rueiras, Barão de 
S. Marco>, At ltayde Juni.or, Hol"acío Costa, 
Novaes Mello, Nilo Peçanha, França carva
lho. Baptista da Motta, Fróes da Cr·uz, Al ein
do Guanabara., Thorr.ê.Z Delfino, Badaró, Leo
nel Fil ito, Alva.ro Botelho, Dutra. Nicacio, 
Gonçalves Ramos. Francisco Glicerio, , Cesario 
~lotta, Alfcedo Ellis, Almeida Nogueira, Julio 
d\'. )11 squita, Leopohlo de Bnlbões. Alves de 
Castro. Urbano Gonve:a., Antonio A2eredo, 
Mar.:iano d~ ?.lag-~lhü.es , Etluardo Gonçal
ves. 

Respondem n1t o os Srs. Indio do Brazíl, 
Pedro Chermont. Costa. Rodrigues, Anfrisio 
Fia.lho, N ~lson, Ma.rr.inho Rodrtgues, Epitacio 
Pe,~oa., ::ia Androde. Retumba., Tolentino de 
Carval .o, Gonçal res Ferreira, José .\1ariano, 
~u veuclo de A~uio.r, Andre Cavalcante, An· 
ni~l Falcão. JOão de •iqueira, João Vieira, 
Luiz de Andra.U.e, Espírito Santo, Theophilo 
dos santos, Augusto de Freitas, Paula ~rgolo, 
Carcia Pil·es, santos Pereira, 'ebastiao Lan· 
dulphfl , Prisco Pa.raiso, F ,mseca. e Silva.. Fl>n· 
seca He.-mes, M:mhM$ Barreto, Oliveira Pin~o. 
Virg.lio P&-soa. Lu;z Mura.t. Lopes Trovao, 
J~uino de ALbuquerque, J..ão Pinheiro, Pa
citico M .• scarenha.s, Gabriel de Magalhães, 
c .,a{.ras Loba to, Jacob da Paixã.o, Alexa.ndre 
Stochl~r. Costa. Senna., La.mounier, Americo 
Luz, Manoel Fulgencio, Carlos da.s ~h8.€;a.s, 
Costa ,\!achado, João Luiz, Angelo Pmhe1ro, 
Mursa. Co5ta Junior, Brasmo dos santos: 
F.eur:v Curado, Caetano de Albuquerque, Bel· 
larmino de Menuonça, Fernando :-;ima.s,Lauro 
Muller, Carlos Campos, Schmidt, Perei~ da 
Costa J ulio de Castilhos, Borges de Mederri>S, 
Alcid~ Lima, Homero Baptista., Ca.ssiano do 
Nascim;.;nto." . 

Resprmderam - Sim- 56 Srs. deputados; 
re>.sponderam - não - 64 . 

0 SR. PRESIDE."'TE - A Camara rejeitou O 
parecer, na par te· que reconh~ce dep~tado 
pela Bahia o engenl1eire Lycurgo Jose de 
MeUo. . 

Proclamo deputados pela Bahia. os Srs . 
. O SR. PRESWI>NTE- Os senhores que appro· Manoel ca.eta.no d.e Oliveira Pa.."SSS e 1• te· 
"Vam a conclusão do pa.recer em rela.ção a.o d '"" tto 

·, ·.· ·Dr. ·Lycurgo Jose de Mello responderão sim e nente Francisco e roa .>. 
'" · · · ·~~ o S". SEVERIXO VIEIR."'- '"'ela ordein) achan· .y- · os que I"f',g"~l.-u, m1~ . "' v- ba 

do·oe na ant~sala. os tleput.ados que aca ~ ' · · · · . Pi'oc?dendo-se á chamada, re-~ndem- s 
. > . s· in• ,.,., s~. u~llO.l RodL'ii!:Ues, cantão_ '. Matta ue ser reconh~ciu03, r .:.quer que o r . prcsl-
. · • "" . , ~ d:nt>. rnande recebe! -os afim de prestarem o ~:, . . ~lla.r A~~usto Montenegro. Ca..<~mtro Ju· -
!l.X mor, Rodngues Fernandes, Noguen>a ·Para~ comOpSroRtnPis~,:,IDENTE convida os SrS. 3• e 4• 

naguâ, Pires Ferreira; Frederico B~rges, Juse . .....,.., 
._, '. : Beviláqua, GoiiÇa.io de Lagos, Nascimento, secreiarios a. reeeberem, â. entrada da. sa.lai 
~: . .. 
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os Srs. ·deputados que acaba.m de ser reco
nhecido~. 

Introduzidos no recinto, prestam compro
misso os Srs. Manoel Ca. 'ta.no de Oliveira 
Passos e 1 o tenente Francisco de Mattos. 

O SR. PR.ESIDENTE annnncia. a votação do 
projecto n. 145 B. 

Sendo visível a falta de numero no recinto, 
. procede-sf á. chama• la, -verificandll·Se que se 
retirar ·m os seguint ·s Srs: Nogueira Parana
íluá., Nelson, Almino Affonso, Retumba., P-t· 
rcira de Lyra., João Vieira, Espirito Sa.nt.o, 
B.ellarmino carneiro, Tb.eophilo dos Santo:s, 
Euclides Mal ta, Leandro Maci~l, Felisb.' llo 
Freire, Fra.n··isco Sodré. Dionysi • Cerqueira., 
Leovigildo Filgullira.s, Fonseca. e Silva, Fon
seca Hermes, Luiz Murat, Jesuíno de Albu
querque, Pa.ciflco :Mascareuha.s, Costa Senna, 
Ma.noel Fu.~encio, Aristides Maia, Gonça.l ves 
Ramos, Costa Junior, Alfredo Ellis, :SI".tzilio. 
dos Santos, Urbano Gouveia, Antonio Azeredo, 
Schmidt. · 

Tendo respondido á chamada apenas 99 Srs. 
deputados e não lla.vendo, portanto, numero 
para votação, continúa a 2• discus;ão 'do pro
Ccto n. 144. A, sendo dada a palavra ao Sr. 
eosta Machado, para concluir o seu dlscurso 
interompido pela votação. 

O Sr. O()Sta Machad(J-Sr. pre
sidente, examina vamos a objecção do illustre 
deputado que me precedeu, contra. a ilnm1-
~ chineza, tendo em vista a religiii.o 
·daquelle povo que S. Ex. qualificou de ido
latra. 
· Vejamos si essa. o~)jecção é procedente ou 
não. 

Sr. presidente, . no meio de um pwo·de 
mais de 400 milhões de habitantes é natural 

._ que haja diversidade de crenças, de diffei·en
tes cultos; más, Sr. pt-esidente, · a asserção do 
nobre deputado não é verdadeira quando 
cla.ssillca. de idolatra a 'POPiilação do imp~rio 
do Mei9. · 

O monotheismo !oi, durante muitos seculos, 
o principto dominante nas crenças daq uelie 
povo .- . 

E posso assegurar à casa. que, antes de So
crates pregar dá. sua cade;ra a unidade de 
Deus, jà da Cbi.Jia. isto era verdade reconhe
cida. e 'esta.belecida. pelo grande reforiliador 
La(>-tse . . 

A doutrina de Lao-tse é semelhante a do 
christhnismo em muitos pontos. 
.... Lao-tse que precedeu a. c •• risto 600 annos 
pi:ega.va. a immortalidade da a.J.ma.,a. renUUCla., 
a. abnegação, ria.r"d. , com os bens terrese~s, a 
vida ~ptica, a vida futura de recompenSII$ 
e castigos. . 

E tanto esb dPutrina. pa.rece-se com a 
clnistâ que jj SeU dogma fnndàmental e O se-

guinte: o ~er supremo. 11. razãQ estabeleceu ou 
.:reou um: um creou dous; dous creou tz-es; c 
tres creou toilas as co usas. 

Os missionarios C\ttholicos procuravam ex
plora!· a mostrando a semelhança da doutrina 
de Lao-tse com o christianisruo: fo.llo dt~o Trin· 
d.ade. 

Convem, Sr.presidente,notari Camara uma. 
cousa., no que julgo aquelle povo superior a 
todos os povos de raça occidental ou européa.. 

Na China, em todos os tempos houve com· 
pleta tolerancia a. respeito de religião ; os ho
mens que governaram a. China não se preo· 
cupava.m de;:ta questão, ao passo que as ra.ças 
européa.s, sabe a camar-c~., que por espaço de 
21JO annos ensaoguentaram a Europa. por ques
tões religio:>a.S . 

A Ca.mara não desconhece a guerra cha.
tnllda. de 30 annos que esterisou a Europa. 
inteira. 

Entretanto que na China. não se f!\Zendo 
questão de cultos, no anno 65 ria. era cltistã. 
M transp\a.nta.do para allíoculto de Fó,da India. 
appnl'l!cendodah.i o bud'·ismo. 

E:Be espírito de toleru.ncia dos chinezes 
levou-os a admittir a entrada de todas as re· 
ligWes ; du cbristü., d11 judaica, do mahometis· 
mo e mais de outras, e finalmente a religião 
de Confu<lio que foi acc<üta pelas altas classes 
e governo da China. . 

Lerei à C~mara o que o padre Hue diZ a 
rzspeito dos chios : 

A. argumentação dos missioria.rios oppuJ?ham 
a classe dos lettrad.oõ, e outros menos 1gno- . 
rantes a argumentação desta ordem ( lé) «Que 
vantagem obteremos em fazer-nos ch~1s~s, 
se o que na. de bom no que prega1s, Ja o 
praticavamos muitos a.nnos antes que a.ppa· 
recesse o fundador do vosso culto. Quereis 
que a..:creditemos na. vida. eterna e nll! pena:s 
e recompensas que nos ~--peram, na? preCJ.· 
~aveis vir de tã.o longe para predicarnos 
es.<as velhas theorla.s da. escola de Lau-tse, 
que não admittimos, por entende_rmos of!'en· 
der o principio supremo ( Chan·tJ) procurar 
mesmo sondar os mysterios da alma., e d.o 
destino que el\e lhe reserva . Nada nos eus1· 
na.lls de no•o ; as vossas tlleor ias, os vossos 
preceitos já toram muiio deba.tid~s .. Pelos 
nossos :philosophos, e cada um.de nosJa tem 
opinião tormacta a ess~ ~es~,>etto, pal'ece~do 
que seria de preferencw. a vos que caber1a. a 
conversão e abandono do vosso culto idolatra, 
que com seus padres, fra.d~s e freir~s, ~· !U~S 
cerimonias pomposas e rmdosa.s, ~o.st dts· 
ta.ncia muito da5 pratiCII.S superstLclosa.s e 
absurdas J.o culto de Fó, » Esb dialectica fez 
o padre Hue, ( o impe~i() ~~inez tomo 2• 
pag. 201) diZer : Os chL .s, Jll. alcançaram 
a. meta. a que ainda prooura.':fi chegar os eu
ropeos moderno.s ; isto e, deu:a,r de lado ~ 
disputas e as questões especuJa.ttvas pa.ra. so 
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cuidar do positivo, e fazer da. religião um 
elemento de civilis~ e de philosophia,. a. 
arte de vi\•er em paz, a arte de saber mandar, 
eobedecer. · 

Como V. Ex. vê, Sr. presidente, o qne acabo 
de ler niio é sinão um elogio insuspeito de um 
padre missionar·io relativamente a philoso
phia, religião e adiantamento do povo chine7.:. 

Não ê,pois. o povochinez um povo que deve 
ser classt fi(-ado de idolatra. 

Outros mis;iona.rios fazem a. devida justiça 
ã. pbilooopbia de Confucio : ent re elles frei 
Domingos Fernandes Novarrete ( MM.ri.d, 1675 
pa.~inas 129 a li2). 

O padre Hue comlemna essa. moral porque 
entre os seu>l pt•incipios est11be!e~e o seguinte: 
não deves vivt>r debaixo do mesmo céfl com o 
assii.Ssino do teu pa.~.nã.o deve; deixaras armas 
em quR.nto viv·er o do teu it•mfi.o; não devei 
vh·e1• sobre o mesmo solo emquanto existir o 
do teu Amigo. 

Esta moral não é do christianismo porque 
Christo estabeleceu que o homem que levar 
uma bofetada na face direita. de\·e o1r~recer 
ao seu olfensor a esquerda.. Devemos entre
tanro confessar que essa. moral nã.o e huma-

. na; a verdadeiramente humana e natural é a 
chineza. 

Entre os povos civilisados a lnda. vemos o 
seguinte: que os grandes ultra)(es ã. honra são 
sempre seguidos de vingança e é por isso que 
existe a. twadeta, a lei de Lynch. e finalmente 
no jury vemos crimes provados e absolvidos 
os seus autores, o que não é sinão a vingança 
de olfensas ultrajantes. · 

Não ha; pois, l'a.zã.o para condemnarmos. a 
mora.l chineza. 

Mas dilí-se e sustenta-se que o chim é ini-
migo do casamento. 

Que o chim é ped~ra.sta, que o chim castiga 
maltrata a. sua. família. 
Sr. presidente, nada. mais cruel que a in

justiça. baseada na ignora.ncia dos factos. 
Vou demonstrar que isto é um aleive la.n

.çado contra um grande povo. 
Deixo de ler o que a este respeito podia ci

tar para. resumir o que tenho a emittir sobre 
p a.s5umpto. 

O q11e e certo é que uma. das fe~ta.s impor
tantes de familia q 'u~ ha na Clli no. é a cere
monia do casamento. 

Só o h mem casado é carc<tdo de todo o 
prestigio e exerce sobra a. familia. quasi que 
mtluencia patriarcha.l . 

E' um dos primeiros deveres, si não o pri-
. meiro do homem, ca>ar-.;e... · 

0 SR.. PRESIO&'\"''E- Pondero a. V. Ex:. que 
está. term!na.da a."prim~ira parte da. ordem do 
dia. por isso. peço a V. Ex. que resuma. as 
suas conslderaç5es. 

O SR.COSTAMAcliAÍ>o-Pedirei então a. V.Ex. 

que consulte a casa sobre si concede a. proro
ga.ção. 

O SR.. PRESIDENTE- Não lla numero para 
se votar. · 

O Sn.. CoSTA MACH .... no- Então ftnalisarei o 
meu pensamento pam depois ~ontinuar. 

Sr. presidente,si a lei que domina na China 
e a lei do grande Confucio. não se pôde acre
dit.'lr s ' melhantecousa a respeito ·da conducta 
do chim porquanto, Confucio e>t.a.beleceu o se
guinte a respeito do ca.samenro: 
~ O homem que topa. uana. mulher boa, lin

gu:• gem delle, faz cessar os seus males e estü 
com ~~ sua Middade feita. ; mas si topa um:J. 
mulher má. ê uma calamidade. Mas, diz elle 
ainda. maior calamidade e o calil>o.to.» 

Ora, si a religião de Confu.c o é a ac~eita. na 
Chino.. como e que se diz que o chim. e inimi
go do casamento 1 

Termino aqui, por hoje. as minhas consi· 
dera.ções, p~dindo a. V. Ex. que me reserve a 
pala. vro. pat-a. proseguir na proxi.ma sessão 
visto nã.1 o poder fazer a.go1-a, em obediencin. 
ãs prescripções do regimento. 

A discussã.o fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM D.O DlA 

3• discussão do Jirojecto n. 154 A, fixando a 
despeza. do minist~rio da fazenda para e ex
ercicio de 1A93. 

O Sr. Arthur Rio .. - Sr. presi
dente, tendo a.ssignado este projecto com um:J. 
restricção, tenho o dever de vir declarar õ. 
casa quaesos motivosqae me levaram a. assim 
proceder. · 

O art . 2' diz (!.c) : 
Art. 2.• São consideradas aunulladas a.~· 

aposentadorias concedidas aos' empregados fe
deraes, de qualquer ca.tegoria., cuja invalidez, 
causa. da aposentadoria, nos termos do art. 75 
da. Constitnicão da. Republica. tenha cessado 
com o exercicio palos mesmo1s aposentados, de 
emprego federal, e::.tadoal ou municipal e na 
ad:ninistra~o. ~erencia ou serviço de qual
quer associação ou empreza particular, dE}
vendo o governo. mandar cessar o abono dos 
vencimentos de . aposentadorias consignados _a 
taes funccionarios que actua.l.mente estejam ou 
de futuro venham ficar .comprehendidos nesta 
disposição. 

Sr. presidente, esse artigo. como a Camara. 
a.ca.ba de ver. encerra duas disposições ·per
teita.ment.e distinctas Na primeira. parte ella 
pune aos empregados a.pcsantados _que ac
ceitem t'un::ções publicas remuneradas, quer 
sejam fedl!ra.es, est:ldoa.es ou municipa~s. an
nullando-ltJ.e a aposentadoria. Essa disposiçã~. 
sr·. preSidente, jã. está consignada. em uma. ler, 
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!pbora. antiga, mas qUP., não ~ndo sido re- que foram aposentados no antigo regimen e 
voga.da., deYe e:sta.r em pleno v1gol·. mesmo no período do governo prm·isorio em 

_Além dis~. redigida. como se acha, é_ in- que a C.~nstituição não esta.va ainda. pro~ul
tel.r~mente tmproficua. q~a.nto a.. economia e ~ad<~., na? pode;n e;;tar sujeitos a disposiç-Jo 
ate mcom·emente ao publico sernço. deste ar~1g·o , porque a lei nilo póde ter et[•ito 

Si o empregado léderal, aposentado. for no- retroactl v o ( '•po iado ' .) Logo seria uma medida 
meàdo para exercer outra fLmc~;ao estadoal, desigual; porque t\eixaria uns indivíduos no 
municipal ou federal e por esse facto tlca.r an- goso da aposentadoria, na opinião do nobre 
nullada a sua. aposent 1doria, o que se ~gue depuiado, injusta e indevidamente concedida, 
é. que elle deixa de p~rtencer a ~l~e mac- ao passo que iria abm;nger a outros, que es
ttYa e por cons~quene1a.. tem o d1rezro de se ta.rtam talrez em concllçues mais preca.rias que 
apresentar a repartição a que deixou de per- os primeiros. {,tpo:'tt•l .. s.) 
tencer e occuptw o seu anti~o o p;,sto ~e isso Além disto, Sr; presulente. o nobre deputa
lhe convier. Outra. nfio pode ser a conse- do deve concorda.r que o funccionario pu
quencia. da. .disposiçiio estabelecirlo. neste ar- blico ... 
tigo. (.-~p.,~crú.-) Sr . prl~:llente, o nobre deputado ha. de con-

Se fõr o.nnulla.dn o. 11posent.1dorin, segue-~ cordu.r que o run~ocionario publico quo está. 
que elle, em vez de o.posento.tlo e empregudo do ~u,jeito :lo ponto, ao compal'ldmento dio.rio 
quadro acti vo, e vol~ por con~·quencit\ p:.~.t1\ ll ll t'6JJa.r-th:iio, t\ p:•I'ma.nencia. íJella. por um 
o serviço da repartil;no em q1m e~to.m u.nte~ 1'1!1'10 numero de horus, a um trabalho er
tle ser aposentaclo; ti clam s intuitiva u in· lectivo e hmnl, peide-se assim dizer, dut·ante 
conveniencia de t!Cmelho.nte dispo:ii((iio. Em to1los os dlu.•. tildl! inutilisar·se pa.ra. este Eer· 
t• lO!fa.r. resultllo mnu. rconomil\. aos col't-e~ o;iç:l, pcxla sel' considerado com tod.'l. a justiça. 
pubhcos, com a. eleminnçiio dos vencimcmtos in1·a1ído, e lô'noa da repa1•tiçii.u póde exercer 
do aposentado, ao mesmo tempo tl-az a.c~,;1·es- outros mi~teres que auxiliem-lhe a vida, 
cimo de d~peza, com o vencimento do em· sem que isso desraca o juizo muito justamente 
pregado q~e reverte a n-ctlvidadc, em geral feito do. sua. invalidez. 
sempre ma.wr do que aquelle, e co~ 0 vcn· o SR. . BARÃO DE S. MARcos-Póde ser in· 
cimento uo empi•ega.lto que substttu!u ao valido para prestar serv·!ços em qualquer re
a.posen_tado e poJ-que es.te pelo facto da an- pa.rr.ic:ão e não ser para prestar serviços de 
nullaçao l~J. aposenta.dopm de_ a:eu a.nte_ceasor simples administração. 
nã.o se s?gue que eate seja dem1tlldo (nfJO:ados.) , .• 

Quanto á. segunda parte. peço l!<:enca ao _q ~R- AR~HUR Rros ( dtri(Jmdo-se ao Sr. 
meu amigo, representante das Alagoas com o 0 1ttc•ca )-C1to a V: Ex. um exemplo: sup
qual tenho constantemente estado em inteiro ponh1!- UIJ! conferente da alfandega, _que tem 
accordo para. dizer que, oor.sidero como con- a obr1gnçao de percorr~r <!S respectivos ar
siderei no sel da commissão, essa disposição ma.zens, que tem a _obr1ga.çao de estar grande 
vexa.toria e iniqua.. ~rte do d1a em. pe, fazendo exames, oonfe· 

. . . . rmdo mercadorias, supp nhamos que este 
~ 8&. OIT~CIC.>.-Resulta. d? P~1_!lC1P10 da ID· empregado tem uma para.lysia. n03 membros 

validez comagnada. na Constitulçao. inf"ríorc!S em consequencia. de um 'beri-beri, 
o SR. AR'l'Htm Rzos- E' iníqua e enexequi- esse individuo está. inevitavelmente invalido 

vel, porqu~ para._que elle possa ter plena ex- para. as funcções que_ e_ obrigado a desempe
ecução sera. prec1so que se estabeleça, que nhar em sua repartlçao; mas, pergunto a 
em tod~s as. casas particulo.re;:, em todas as V. Ex., se elle conserva a plenitude de sua 
a.swcíações companhias, bancos, etc. , uma mentalidade, si em relação a outras fa.culda.
especie de devassa. para. se verificar. qua.es os des e!le C?nserva. ~eu_ ~erleito funccionamen· 
seus empregos. os seus gerentes, d1rectores, to, mw pode _e.~~e mdn~Iduo exercer um car· 
s~ .• são ou não empregados aposentados fe- go, em assoCia.çao partwula.r '? 
deraes. . Não póde ser agente de uma. companhia., 

c.omprehende v. Ex. que tc'ia o governo que não o obrigue a serviços tão effectivos, 
necessidade de empregar. um pessoal de pes- tão exigentes, ('orno são ':>S das alfu.ndegas ~ 
quizá e investigação,_que viria. a.nnu~~l' com· o Sa. OrriOIOA-0 serviço ~e gerencia. e 
;~letamente a econonua.que .da. execuçw dessa muito maior. 
medida podasse resultal", 

Ma3 diz 0 nobre deputado que essa medida. ~-SR . . ARTHUR_ Rro~-Conrorme. 
emana do prin~ipio consignado no art_. 75 da Na.o pode _esse Ill~lVlduo, em ~ua ~a. fa· 
Constituição que determina tlOmo condu;ao es- zer .a e~cr1pturaçao de um_ estahelec.amento 
. pecial d. e apo. sentadoria, -a. invalidez. O nobre c.1mmerma.l! sem estar_ obrrgado a.o ponto, 
a.e utada ha de concordar commigo que ha. sem .se~ 9tmgad~. a. :;atur della, para se e~· erl· regadoS aposentados, que ·não estã.o su- por as mtemrer1es do tempo~ · . _ 
jei~ a esta. .condição; .porque todos aquelles · Jil. ·vê V •. Ex. que elle <fe fac+..o é .mva.Iido 
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P~ as ~~ 9ue exercia. ao ~se que j. ções do poder executivo ; ma.s, P-Sia. impugna~ 
nao está m~ti.lisw;lo pa.ra. adquer1r outros ção não teria razão de ser no caso vertente, 
meios de su~tanCla, para. se occupa~ em por dons motivos : 1 o. porque não se trata. 
outi'?-s fu~cçoes,que lhe garantam ~s m~1os de de nova.s nomeações e 2', porque · adoptada a 
subslstenc1a. com_ men?s parc1m?ma e emenda. que apresento. azrtda :fica larga mar
quando elles lhe sao i!lUlCo _necessar1o~. gero ao ministro -para exer~er sua.s attribui-
Fundadonestasconsldençoes,Sr.pres~de~t_e, ções porque 0 tribunal tem 44 empregados e 

vou a~reseuta.r uma emenda em subst1tlllçao da antiga directoria de tomada de oont&s só 
a.o arttgo · . . existiam 12 fanccionarios. 

1- emen_da que proponho e a segwnte: Uma outra emenda tem por fim unicamen-
~ oo~s1dera.das annu_lladas as aposentado- te corri~ir um erro tYPograpbico ; ella re
nas consideradas» (Contmua a ler.) fere-se a tahella A que fixa. os vencimentos 

Faço, Sr. presidente, uma limitação aos dos empregados do tribunal de contas. 
cargos pubUcos ; nã.o quero intervir na vida Diz esta t.abella. (LI!), 
particular do funccionario que olbteve sua Sabe, V. Ex Sr. presidP.nte, que o que de· 
aposentadoria tendo }>reenchido a.s condil;ões termina a cn.tegorb do funccionn.rlo publico 
le.,<>aes. não e o vencimento total. e simplesmente o 

Vou apresentar uma outra emenda ao n. ordenlldo. 
28do projecto. Sendo assim, não poderia ter o ! • eacriptu-

0 n. 28 trata de obras a executar por rario o met~mo ot>denado que o 2•. sob peno. 
conta do Ministerio da Fazenda. de ser desneces:~~~.ria esta divisiio. Foi este 

A,commissão. attendendo as circumst.a.ncias tt.p~nal1 QUP. norei na ta.bello. Lmpressa. 
ditll.ceis do Thesouro na actualidade.entendeu E' um erro typogr·a.phico que procuro cor~ 
dever adiar algumas obras propo:.i:l.s para. a rigir com a emenda que mando o. mesa., de· 

· Alfa.ndeg-a da capital Federal ; .entre estas fi- clnro.ndo que o ordenado 1• escripturario é de 
gura. uma que é indispensa.vel e urgente e 3:400$ e a gra.tiftco.çio de 1:600$; com isto 
estou certo de que a conunissão está. de ac- não se augmenta desprza. a t'azer·se. 
cordo com este meu pensar, informada como São estas observações que tinha. a fazer 
foi posteriormente á elaboração de seu trabalho sobre o projecto. (Muito hem.) 
refiro· me à. verba Telativ~ t. obra com a pas Yeem á. mesa.. são lidas, apoiadas e rP-met-
sagem e cobertura de ~dro. tidas & coDUilissão de orçamento, as seguintes 

A alfa.ndega. tem necesstda.de, quanto antes, 
EMENDAS 

Emend~ ao projecto n. 154 A 

de executa.r esta. obra., sob pena de ver em 
um de seus armazens, em que é recolhida a 
materia mais importante, su_jeita. a impostos 
maiS onerosos, ficar-inutilizada porque a co
berturà está estragada. 

Esta verba. ê de 30:000$ e proponho que Ao n. 2::1, obras: 
ella seja restabelecida no orçamento. Supprima.m-se as palavras-, a.s.~im como 

A 3• emenda que vou offerecer, Sl' presi- de IJ8$agem e cobertura de Vidro 30:000$, e 
dente, reC'ere-se ao art. so que dispõe 0 se- augmente-se~ a verba respectiva. 
giunte (Lê): Sala ~as sessões, 3 de setembro de 1892.-

Sabe V. Ex. e sabe a casa. que pela lei de ·A.rthur Rios . 
30 de outubro do anno passado que reorgani- Art. 8. • E' reduzido a.o numero de func
sou. diversos serviços federas, foi exti.ncta a. cionark.s constantes da tabella. a.nnexa. o pes
directoria de tomadas de contas do Thesouro, soal do Tl1esouro, passando o a.ctual de 8Cçess<J 
porque as attribuções q_ue competia a essa. da Directoria. de Tomada. de Conta.s e o ex
directoria passaram a pertencer :t um novo cedente da.s·outras directorias á occupar em
tribunal que se creava. o tribunal de contas. prego de igual categoria. no Tribuna.l de 

N'esta.s condições, parece que ê de toda a Conta.s. 
justi.ça. que os ~unc?ionarios que es!<Lvam !la- Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.-
quella direc~r1a, dispo!!de de pratica, SeJam · .!rlhur Ri&s. · 
de preCerenc1a. tra.nsfer1dos para. es...~ tribu
na.!. 

Além de ser esta medida. um acto de jus-. 
tiça, entendo que com L<:to se defende o inte
resse publico, dotando a repartição de func
cionarios jà praticas e ha.bili ta.úos nos serviços 
que vão desempenhar. 

Esta medida poderia ser impugnada sob.o 
funda.nleJlto de ser uma ·invasão nu attribui· 

Onde se iüz .:.... 101 escriptura.rios ordenado 
3:000$, gratiftc3.ção 2:0110$, diga.~se-ordenado 
3:400$. gra.ti:1cação l :600$000. 

Sala das sesaões. 3 de setembro de 1892.
Ãrlllllr Ri41. 
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Emenda. ao orçamento da Fnzenua. 1 eme1~das que apresenta ao projecto em dis-
Subst· -~e o art. 20 pelo seguinte : i cussao: 
São con~,.Jera!las annulladu.s as apo~enta-1 ~ermin~ _ mandand~-a a ~m·•sa e pedindo 

dorias conced;das aos empl'egados ieueraes,l panai r e~la.~ a 00?S!dera\'.J? ,.da C~~ara. 
de qualquer categoria, cuja irlYalidez, con- (.i_ o a lo~. m'''to b._. ,,' o ora/.~, e {et,c•tado.) 
di~,ãl? ~ss__enCial nos termos do art. 75 da [ Ficam so' re a mesa_ para. ser opportuua· 
Const!tu1çaO, tenha cess:\do com o exercicio mente ap01adas as se;,;u.ntes 
pelos mesmos a.poseniados de emprego ou 
com missão retribu ida .tedPral. estadual ou 
municipal, sem que dess ' annullação adve
nha-lhes o direito de reverter ao> empre,o; 
em que lbram aposentado~. " 

Sala da8 sessões, 3 de. ~ctembt•o de 1892.
Arthur- Rlus, 

Ao pt•ojecto n. 15·1-Despeza do Ministerio 
da Fazenda. 

Emendas 

_Sejam substituidas as verbas 7'•, 8', 10',1 1~. 
l:J' e 17' pc·las cort·espondentes na prouost.'l. do 
Po:ler Ex•·cutivo e a ultim;L parte dâ verba. 
32·•, onde se , ê: - Fiança uo empr·estimo á As· 
soci:l<:;ào Commerc'a.l do Rio de Janeiro 
:32:J:0:3ti$180, substitua-se pelo sei\UintCl:
Resticuiç:lo ú. Assoc,ação Commercfal do Hio 

Accrescente-se : de .h<neiro, d.o que dispendeu pa!"J. pag-a-
Art. E' autorisado 0 Presidente da. Re· mento da amortis~1çii.n E\ juros vencidos, do 

publlca : •·mpre~timo de 5.000:900 . ., garantidos pelo go· 
verno, por força da let n .•...... 559:8i\J$563 

a) a rever a tarifa da$ alfandegas, am· 
pliando as imposiç.ões solJre prodllctos e>tran- Pm· atlean1 amento á mesma AS· 
geiros similares aos das novas industrias na- socia~'ão Commercial do Rio de 
ciona.e~, e as isenç· es de impo:>t· s sobr<! Jandro paro. conclusão do seu 
ma.chinas, instrumentos, ier:ramentas e todos cdifido, que se acha hypothe-
os artü:;os c~siderados indispemaveis nal'a o cada ao governo.······ .. ···- 140:000$000 

'-' Art. 2" e ô•- Eiimine·se. 
funccionamento da~ industrias e officinas ; 

b) a refundir a consolidação da,s leis da.o. Art. 3." Como na. proposta. 
altandegas io.t['oduzindo a.s disposições con- S. R-Sala das se,sües, 3 de setembro de 
atantes das nossas leis : '1892.-G,Jrcia Pir.~s. 

c) a ~onfeccionar um re;;-ulamento geral de A discussão ti~a adiada pela hora: 
repressao do contrabando sem o empr.ogo d_e Passa·Se a hor<~. destinada ao expediente. 
recurso ve:s:atorlo, que .attentem contra. a h- • . 
b·~rdade commercial dos municípios entre si ; O SR. Jo SECRETARIO le o-st;,OUJnte 

d:) a ampliar as tabell.as de introducção que 
regem as mesas de rendas federaes ; EXPEDIENTE 

e) a estabelecer. sem augmento de de.speza. 
nas mesas de rendas federaes, caixas e~O· Officio: 
nomicas de depositas particulares. 

Sala. das sessões. 2 de setembro de 1892.
Homer-o B· ptfst·•.~.lldrte.~ Lima,- ' r• r-P.i•'•! rla 
01Jsla. - Bellarmino Qa,·neii"O, -Pereira de 
Lyra.-Raymundo Ba11deira. 

O St'. G~'rcia Pir•e!3 petle a iHus
tre commtssiio de orçamento que não veja 
uma censura nas suas palavras. Vê porem, 
que hou,'e uma certa duvida na a.pre..-entaçã.o 
do orçamento da fazenda. 

Do Sa. 1• SECRE'l'ARIO do Senado, de 3 do 
co:·rente. remettendo a proposição desta Ca· 
mara., reduzindo a um só os quadros dos offi· 
cia.es creados p ~lo regulamento de 17 dr. ja
neiro de 1~74 e pelo decreto n. 8 de 21 .de no
vem ro de 188'J, com a denominação do q><a
d··o e:r:<r a,uwleraho, proposiq1o a que o Se· 
nado negou o seu consentlmento. -Inteirada. 

Requerimento: 
De \\Iargarida Rtbeiro dos Santos Braga, pe

dindo meio soldo a que tem direito.-A' com-
missüo de fazenda. · 

O gra.dor necessita de tempo e muito tempo 
para "studal--o, porque não t('m prat·ca. da 
alta administração do paiz. E succede que a 
commissão no seu afan d ~ economisar os di· O Sr.' Urbano de Gouvea-Sr. 
nheíros publicos, entendeu que devia cortar presidente, serei hreve, attendendo a que so· 
todas as verbas do orçam?llto. mente devido á fin··za do' illustres collegas 

Demonstra a inopportunid;~dedo modo por- que se achavam mscripto para fallar na hora. 
que proc~deu a commissão. Analysa uma a do expediente, posso .di3por de alguns mi
uma as differentes verbas cor-tatl~s; mostra 1 nu tos. 
como algmnas dellas D.M podiam ter sido e:x:- 1 . Por .meu intermedio o illu.~re deputado lJOl' 
tinctas, e paas& a funda.mentar as dive:r:sas I.MiiiaB Gera.es, o Sr. Leonel Filho,. que ae au· 
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· sentou por doente, pede a V. Ex. I']Ue nomeie 1 O Sa. EPlTACio PESSoA- E' preciso saber 
quem o deva. substituir na comrnsisão de que estes boatos teem algum fundo de ver
constituição e poderes por julgar-se o mesm_o ' dade. 
impedido de funcci?nar, tratando-se de ele1- OS&. LUiz MURAT- Como é que deante 
ções do seu respectivo estado. de uma revolução desta que se deu entre nós, 

Tambem por meu intermcuJo soli<:ita. dis- ell~ querem prep_ara:t: uma so~ução de conti-. · 
pensa de membro da commissao o rlJgno Sr. nUldade, que é nao so um crtme deante do 
deputado Gonçalo de Lagos e bem assim o ora.- t!ltlndo c_om~ deante da aspiração e da mo~ 

· dor , porquanto nos julga. mos, não_dll·ei desau- !idade sc.tentttica. do s~ulo. (Apoiados,) 
torados, mas incompa.ti veis, d ·pots da.s vota. o Sa BAnA.Ró dá um aparte. 
ções havidas. não tendo a illustrada. c_a.)Dara . . 
procedido comn~o com aquella a.mabJI_tdade O Sn. LuiZ M~A.~- Saba qu~ o nobre de-
e benevolencia que tem por coscume d!Spen- putado tem o d1r.;1to de . ~ bater por . esta 
sa.r ás demais commissões. cau!n, porque o pensanto e livre como a forma. 

. do nosso governo. 
P~. pois, :1. V.!!~· submetter a. casa o nos- Ma.s,oque S. Ex. não póde contestar é que, 

. so pedtdo de demtssao. pelo;; bastidores secretos desta politica. el:es 
O Sa. PR.ESU>El\'TE- O requeriment-O de q~eira.m perturbar a. marcha. das instituições 

V. Ex. e de seus colle:.,'li.S, ser.i. levado ao co- VIgentes. 
nhecimento da Cama.ra, em occasião oppor- O Sn. LoPES TRovÃo- E da patria. 
tuna. O Sa. LUiz MllRAT-E' preciso que se saiba: 

todo o adversario da. RPpublica é um 'Dimi~o 
. ~ O. Sr. Luiz Murat diz que o as- dA. p<ttria. porque não ha de ser com a insti

sumpto que sclicita a sua. attenção neste mo· tuição monarcbica, que nada. nos deu, que 
menta e para o qual pede a att.enção da Ca- conseguir~mos levantar o prestir:io da5 nossas 

- mara, é de tão alta. irhport;mcia,que o ora.dor tustltuições. 
· deveria ter pedido urgencia. na outra parte O SR. BADA.Rô- Isto não será. um phan-

da ordem do dia. ta.sma ~ '(Apartes e comestaçiies.) 
o SR. BELLAR'l!:INO DE ME:-.'WNÇA- Seria o SR. LUIZ MllRA.T-Pede ao nobre deputado 

melhor. que tenba a generosidade de ou vil-o. 
o SR. LUIZ MuM.T-Todavia é necess'lrio 0 Sn.. BAnARÓ- Eestou aqUi ate agora. por· 

que riã.o. fiquem por mais tempo, perdurando b' v E · " 11 · ... no espirito publico falsos boatos, que não só que sa 1a, que · x. ta. 1a ar. . 
perturbam a. vida poli tica do paiz, como ainda. O Sn.. LuiZ MuRA.T- O nobre deputjl.do deve 
sã.o fontes de perturbações f!OOnomicas. saber que não seria. nunca em causas taes 

que o orador teria a cor-a-gem de vir 'pb.a.nta- . 
Si não fosse a balella que diariamente ad- siar pba.ntasma de sedição. . 

· ·versarias francos das instituições vigentes ou 
falsos amigos deltas, si não fosse todos os in- O Sn.. BADA.Rô- Não me r~firo a V. Ex.; 

. . 'teresses, inoonfessa.veis que teem servido da refiro-me w boato. . 
.. repasto a voracidade imaginosa. dos -nossos o SR. . Lutz MuRAT- Um dos ll$ta.dOS mais 

inimigos; certamente a. Republic~ não tinha prejudtcados e mais envolvidos nesta. politíca 
encontrado n~ primeir_os movimentos da sua incoercível e impondera.vel ê exactamente o
ex.i.Stenci.a _politíca a.s difficuldades que ~e lhe do omdor . · 

. deparam. E' em nome d?s~e estado, ê em nome do 
Ainda. a.gora, varias boatos circulam não só -c~efe do seu partido e dos seus ~mi~os . poli- . 

. dentro d& capital da Republica,mas em quasl ttcos, em nome d~te chefe, q~e nao p:ide t~r -a 
todos· os estados. palavra neste !f'Cmto. que na.o póde pela 1m· 

_ . . . . prensa se manifestar francamente com'oatendo 
Nao sabe que mteresses dJabol!-cos pr€OC· esta mfamia e esta calnmnfu.; é em nome delle 

c_upam tanto_ estes desfar~d?s amtgo_s da. po· que o orador, representante do estado do Rio 
lit1ca republicana, :P!!-ra dt.ari!lmente JOgarem de Janeiro, vem dizer bem alto ao parlamento e 

, co_m ~ su~ honorahlidad.~! nao sabe por q?e ao paiz que se está. fazendo uma guerra sotur-
. 1~ scJenttfica _ou ethnoloctca, ~ces adver:;-;a.- na. contra. a RepubliL"a, qu,or.~ndo compro

riOs da. repubhca. encol!-tra!'l . ~zao ou _mo~ vo metter os fóros dos repuulica.nos do Rio de 
. l)al'3. com_batrr ~ IUS~ltUJça.o lllha da m- Janeiro. . 

. . · ~llectualidade desen vol ~~da jo ~o seculo e o orador está. a.utorisado a vir dizer á Ca.-
_. :· · . a. altura de todas as asptraçoes li Vl'eS. mara. que se está. forjando, no conciliabu lo _se--

: N"'IW sabe que intereS8eellespod.ein pef06ber ereto de -redivivos seba.Stia.nisr.as queoomeçam 
, ·DeSta. grande.hegemonia america.na, â.e frao- a. pu!ullar. no primeirO pa.renthesis que ex· 
-.-· . . cfuna.r a. àspira.çã.o do continente. i.ste na. su~ vida. politica de d.iscordi&. contra. o . .... . . - . . 
. -· · . !· 
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governo e contra a pa.rlamento, que o orador 
e seus amigos, os mesmos do dia 10 de abril, 
querem de novo,a proposito de um movimento 
restaura.•lor, apeiar do governo S. Ex. o Sr. 
Vice-Presidente da Republiea. 

preciso para assentar pra~a. no batalhão de 
S. Ex. , em defeza da Republica. (1t{uiro ben~, 
mttito bem. O orador e c ompr imentado .) 

Mas, ainda mesmo que essa politica. possa. 
ser radicalmente antipathica., ainda mesmo 
que se encontre,em toda' as faces por onde se 
tem manifestado, o espírito leviano e desper
sivo do govern·:> ; por mais heterogeneas e in
compatíveis com a maneira. de pensar do 
orador e com as suas theorias políticas que 
sejam essas idéas a respeito do futuro e dos 
meios de progresso da. nossa patria ; nem o 
deputado que ora tem a honra de fatiar á 
Camara, nem aquelles que repr sentam a. op
posição radical da camara e que nunca po
deriam se reconciliar com o Vice-Presitlente 
da Republica. (apoif!dos) deante da solidarie· 
ade que deve haver entre republicanos ver
dadeiros, deante dos perigos para. a pa.tria., 
deante de qualquer conspiração contra. a Re
publica., estará ao lado de S. Ex.: com S. Ex. 
combatendo p~la bandeira. da.s crenças e da. na
cionalidade republicana brazileira. (11.poiadas.) 

O Sr. Severino Vieira vem á. 
tribum. em hora. tão adeantada apresentar um 
simples requerimento ; mas como elle é de 
ordem, embora sem razão alguma, a levantar 
reparos por parte de ali(U ns Srs. deputados, 
pede perm~são á mesa e á.quelles que no mo
mento íazem a honra de ouvil-o .•. 

0 SR.. JOÃO DE SIQUEIRA. - Com muito pra
zer alias. (Apoiados.) 

Q SR.CA~SL'I.NO DO NASCUIENTO-Nes~e ponto 
V .Ex. póde fa.llar em nome de nós todos. 
(Apoiados gera.s.) 

O SR. JosÉ MARIAI'OO-Sem duvida, JlOrque 
&cima do Presidente da Republica esta a. Re· 
publica. (Apoiados ; muito bem.) 

O Sa. Lurz MURA.T para provar a isenção 
de espiro e a franqueza republicana com que 
falia, embora advers,.rio do chefe do Estado. 
não a.credíta que S. Ex. seja capaz de trahir 
os republicanos e de trahir a Republica (apoia
dos); não crê que S. Ex., hoje tão profunda
mente harmonisaclo com as institiuções, pu
desse um só instante, por um pensamento 

• qualquer, pretender pertur):>ar todas as func
ções politicas do paiz, deixando que de novo 
se implantasse entre nós o regimen trans
acto. 

OSR. LOPES TROVÃ.O-Niío ha na nossa.histo· 
ria espaço para os Monck. 

o SR.. Lmz MuaA.T - Compete á camara 
dizer bem alto aà paiz, não só em nome do 
obscuro orador que ora tem a honra de fallar, 
mas em nome do seu estado, . mas em nome 
de todos os estados, mas em nome da federa
ção ; compete â. Ca.mara. -dizer ao paiz inteiro 
que a. sua consciencia, que o seu pensa:mento, 
que a sua opinião politica deante do 1llustre 
chefe do governo, nessas questões de. pertur
bação orga.nica e, funccional d!J regun!ill re
publicano, estão a. vontade, e;tao ao sunples 
accesso da sua espada, porque cada um dos 
Srs, deputa.dos que. represente um .~ei.LJ.ento 
contrario a sua politica., nessa occasuw terá a 
coragem, terá.. a rta.nqueza., tera o valor civico 

. ·~ 

o .. ioàra v •. ...-

0 SR.. SEVERINO VIEIRA • • . a bondade de 
lhe concederem alguns minutos para funda
mentar esse requerimento. 

Talvez por obscurantismo do espírito do 
orador (nlfo apoiados), talvez por uma inven-
cível ignorancia... • 

O SR. EPrrA.cro PEssoA- V. Ex. estã. muito 
modesto. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA. - .. não póde consi• 
derar como definitivo o resultado da votação 
da Camara. dos Deputados em relação ao can
didato o Sr. Lycurgo José de Mello. 

Que fez a Camara. ~ O parecer da. commis
$[o de constituição e poderes concluía pela 
approvação das eleições, que dava maioria 
a tres candidatos e pelo reconhecimento desses 
candidatos, que eram os Srs. Pa.ssos, Mattos e 
Lycurgo Mello. 

Mas, a Camara. sem indicar alvitre algum, 
sem deixar perceber o movel da. sua decisão, 
recusou a sua approvação ao parecer, na parte 
em que era reconhecido deputado o candidato 
Mello. 

Por que não foi elle reconhecido ~ 
0 Sa. CASSIA.NO DO NASCIJI[ENTO - Porque e 

incompatível. (Apoiados e apartes.) 
0 Sa. SEVERINO VIEIRA-Mas isso é O que 

não se debateu. (Apartes.) 
O que não é seria é qterer concluir da VÇ)· 

taçã.o da Co.mara que a lei autorisa o reconhe
cimento do qua.rto candidato votado. 

O SR. RETUMBA-Está na lettra da lei. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. lembra que o nobre 

deputado nã.o acha isso nem no papel da lei 
quanto mais na lettra da lei. 

o SR. RETm.mA- E' uma questão de syn
taxe. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Seria, como disse, 
questão de ignora.ncia invencivel ( :Não apoia-
dos.) · 

Ora, neste sentido submette apenas a sua. 
duvida em um requerimento. á Ca.ma.ra dos· 
Srs. Deputados ; ella que resolva e decida. 

Entretanto, aproveit;a. esta occasiãp para.· 
ruer uma decl&ra.ção,que ~el'ja. a~ Sr. pr.e.- · 

ii 
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sidente que, si fosse "isso admissivel na pra
tica. da casa, tivesse o obsequio de mandai-a 
tomar por termo, para sortil' os eireitos ne
cessarioso 

Quando, na sessão do anno passado, se dis
cutiu o projecl.o mandando subsidiar os traba
lhos dos deputados na pror-o,.a-a.ção das sessões, 
o orador manifestou-se e votou contra. 

0 SR. E PITACIO PESSOA. E OUTROS SRS. DEPU· 
TADOS - Eu t&mbem. 

O SR. SEVERL"<O VIEmA fa.z já. a declara· 
t:.ão de que r enuncia. o subsidio na proroga.ção 
da. sessão, apezar de que não sabe si será. ou 
não a.pprovado pelo Senado. 

E' lido, não sendo acceito pela mesa, o se· 
guinte 

Requeil'o que o parecer n. 70, na. parte con
cernente ao reconhecimento do Dr. Lycur"o 
José de Mello, rejeitado pelo voto negativo da 
Cam.a.ra, sem indicação dos fundamentos de 
sua. decisão e ta.mbem sem indicação do alvi
tre a. seguir-se, em consequencia da votação 
verificada, volte á commissão de poderes paro. 
opinar no sentido de indicar o meio de pro
nuncia.r-se a camara em . termos positivos 
sobre o -va.lor dos votos reeebidos pelo dito 
Dr. Lycurgo José de Mello. 

sala das sessões, 3 de setembro de 1892.
Se"e.-irw Vieira. 

O Sr. Jacob da Paixão dizque 
vae navegar nas a..,nt1as do illustre deputado 
pela Bahia. 

O SR. ARTHUR Rios- Vae mal, vae en
calhar. 

0 SR. JACOB DA. PAIXÃo- Mas espera encon· 
trar uma solução para a questão por S . Ex. 
levantada, ~olução que o nobre deputado não 
encontrou apesar do seu talento, sua illus
tração, a sobretudo de seus conllecimentos re-
gimentista.s. . 

Evidentemente alguma cousa. mais devia. 
fazer-se como corola.rio fatal, consequencia lo
gica da. votação que teve loga.r em relação á 
eleição da Bahia. 

O Sa. SEVERUiO VIEIRA.-VV. EEx. veem 
que não ataquei o vencido. · 

O SR.. JA.coB DA PAixÃo-Realmente a. Ca· 
ma.ra a.pprovou a eleição. 

OSR.Aoousro oo: FREITAS-V. Ex .permitta 
que lembre: aprimeir-J. conclusão approvou a 
eleição para serem preenchidas as tres va.· 
gas na deputação do. Bahia.. 

O SR. JACOB DA PAIXÃo-A Ca.mara a.ppro
vou a primaira. parte da conclusão do p3recer 
reconhecendo valida a eleição da Bahia. Sendo, 
porem, tres as "Y"8.ga.S, a Camata. só reconhe· 
ceu dous deputados e deixou de reconhecer 
o terceiro. Mas, pergunta: não haverà mais 
algum candidato votado ~ 

E' o que convem saber. 
VozES-Ha.muitos. 

O Sr. Presidente- O reque!i- o SR. J ACOB DA P.uxXo-Tendo a Camaro. 
mento do nobre deputado é contra. a lettra reconhecido valida a eleição devia reconbecer 
expressa do regi!Dent<>. . tres deputados. ' 

Sobre o procedimenoo u1ter1or da Camara. 
em relação ao assumpto a que 0 mesmo re- O SR. SEvERINo_ VIEIRA-Onde V. Ex.funda 
querimento se refere, haverá. qualquer outro essa sua conclusao~ . 
meio, menos a v-olta. do 1-arecer á commissão o SR. JA.coB DA PAIXÃO-Respondo ao no· 
de verificação de poderes. bre deputado que nã.o se pôde discutir sinão 

0 SR. SEVERINO YIEIR.~ (pela. ordem.)-V . por pa.J.'tes . 
. Ex. permitta que _!he peça que indique ,:uaJ A:fll.rma uma proposição, e só depois é que a 
o meio a la.nçar mao, desde que o que propo- demonstra . 
nho nio é regimental. 0 . SR. SEVERINO VIEDtA.-V. EX. será. O 

Uu SR. DE!>{."TA.DO- A mesa, nãu póde ac- descobridor. . . · 
ceitar o requerimento. (lla out1·os ,.partes.) 

OSR. S:m-"ERINo Vn:mA.-Não me referi ao 
vencido. · 

O SR. E PITACIO PF.ssoa.-A votaç.ii.o está 
eompleta. 

o SR.. SE.YERii'õO Vn~iru .. -Tanto não está. 
que ahi ha de vir alguma. cousa. 

UM SR.. DEPUTADo-Por saber isso é que V. 
Ex. mandou o requerimento. 

O SR.. SEvEruNo Vn:nu.-E' engano; invoeo 
o testemunho do meu collega. pela. Bahia, o 
Sr, Paula Argollo. · · · 

0 SR. J..\.COB DA PAIXÃO -:- Pouco importa 
que seja ou deixe de ser o descobridor do pro
cesso que tanto tem admirado, que tanto tem 
encommodado ao nobre deputado. · 

Não vem resolver a. questão; a Ca.mara. é 
que deve r~sotvel-a. Mas está no seu direito · 
de levantar a questão. . · 

Dizia que a Camara devia. te~ ~·econhecido 
tres deputados; mas reconheceu somente dous. 
Qual ra-zão pot· que não reconheceu o terceiro 
deputado Y · o • 

A Cama.ra. declarou nullos os votos obtidos 
por esse .candidato. Ora, votos nullos (inte;·-
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nepções) ~ão como si nunro existissem. E' esta 
a noção que,, orador tem de nullidade. 

A nullid'"de substn.nciat ê esta: i'<lZ?r com 
que o objecto a qu~ ella se refer~ nunca exis· 
tisse. Por comeguinte, nunc'L exestiu tal 
,-otaçilo, dada ao conditlato Lycurgo. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Isso e crneld.ade 
de V.Ex. 

0 SR. hcon DA PAIXÃO- Não disse que 
nunca houvesse essa candiüato; diz quH não 
houve votação uesse candidato; foi<\ Cam~,ra 
~ ue o declarou. 

Ora, não tendo a Camara.agora. reconl1ecido 
o terceiro C<\ndidato, conv~tn sab1!t' se deve 
reconhecet· o 3' deputado entre os votados ou 
se deve mand[l.r procedet• à nova elei(',ão. 
Em todll o caso aCama.ra. lm. de tomar· um ex
pediente para não ficar vaga ..... 

(O S1·, Sever;no Yíeira c outros dcpt•tados 
rJüo api!,·:es). 

0 SR. JACOB DA p AlXÃO- . • . O art. 413 da 
l~i eleitoral consign:t uma. dispc~ição tttxa.tivl.l.. 
E' a unica llypot!le.::e em que se manda pro
~eder a nova _eleição; e quando a nullidade 
<la. eleiçfio altera a posi~iio dos candidatos, 
de modo que um diplomado ftc:1 inf~rior 
ó.quelle que não era diplomado. 

Or1>, est<1> hypothese n<lo se vm·ifica na 
eléicão da Bahia, porque a Co.ma.ra não n.n
nullou o collegio eleitoral <le modo a dar 
loga.r a esta a.lter<\ção de qne cogita a. lei. 

Por cons~guinte, a solusão não póde ser a 
de eleição, porque a eleiçio j<l. houve, o cau· 
di dato está eleito e flli. ... 

O SR.. SE:VElUXO VtEIR.\. dá um aparte. 

O Sn.. J.\.coB IJil. PArx:Ão-E>t:l tirada. a pri
meira parte da confusã.o. Falt<L tirar a se· 

gunda. 
A Camara. sab:l logica., conseguintemsntc, 

reconhecidas as pramissas, a cm1cl w;ão nií.o 
póde deixar de ser a ceei ta.. 

A eleição f.Ji approva.da.; po1· conseguinte 
existem tres deputados eleitos: dous toma.m.m 
posse ; é preciso il ue o terceiro venha. 

0 SR. AUGU5TO DE FREITAS-Diga·UOS quem 
e o terceiro. 

a.pPesenta o re~uerimento que vae ler, afim 
de que pelo~ meios competentes seja dad'1 ;\. 
que3tão um:l. ê-oluçao conveniente. 

Ao concluir, !\J.ri um padiuo a meso.: sabe
se que o pensamento tia Constituição da União 
foi dar lo~ar sempre iL representaçii:o das mi
norias. 

Este p?.nsa.mento, que esta expresso na 
Constituição, acha·s:l reprodusldo no regi
meato intex·uo d<\ C:1mara. 

O SR. SEVERtxo Vmm,~-V. Ex. faz o 
obsequio de dizer 8i este principio resultou 
da eleição de Minas 1 (Trocam-se ap(!rtes g•te 
iatc?'ramzmn o ora-ltn-.) 

O Sr.. JAcon DA P.uxio-Diziit que o pens:~.
mento do bg-isl:~.dor constituinte obedeceu á 
representu~ão das minol'ia.s. 

Ot•a, a commissão de potleres só tent um de 
seus membros, que p~rtence iL minoria do 
Congr<•sso. o qual acha-se impedido de l'unc
cionar a respeito du. eleição da. B:thia. 

Conseguínt?mentc a commissilo esta incom
pld,o.. Como o impedimento ilpt•ovisorio a sub· 
stituiç-âo de ;·e ser interina e só em relação á 
eleiçio dtt Bahi(l. para que a minoria. da Ca· 
ma,ril. não fiqu~ privada de um repre;entante 
seu no seio da commiS>'ão de poueres. 

Vem ~t mesa é lhh e envíaua á. commíssão 
de constituição, leg'islaç-.ã.o e justiça. a se-· 
guinte 

11'\DIC.I.QIO ,, 

Indicamo~ que a. commissã.o ele comtitui
ção e justiç.a, a.ttendendo i• votação da. ca
mara., qne reconl1eceu a validade da elei
ção procedida no E:;tado da. Bahia e anul
lon o diploma do Dr. Lycurg-o .José de Mello 
pm· motivo de incompatibilidade eleitoml e 
tendo em vista o art. 45 da lei de 26 de ja
neiro que manda prvceder. a. eleição so
mente qm\ndo do voto da cama1•a, annullan
do o l'~sultaüo de qualquer collegio eleito
ral, rasulte ficar o <>.andidato diplomado in
lerior em numero de votos ao immediato, 
emitta o seu parecer sobre o reconhecimento 
do Dr. José da. Rocha Leal, terceiro candidato 
sobre o qual reca:~iram votos validos. 

0 SR. JACOB DA. PAIXÃO não sabe quem é, 
mas deve desde ja assevera.t' que o tercai~o e 
um daquelles em que recal1iram votos .•.. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892. 
-.4 .. J. da Pai$,io.- Auguslo de Freitas.
Sebasliao L. Me.t,.ado, Scmlos Pereira.
Jttvencia de Agui·.r.- J. Retumba.- João 
d<J Síq1-1eira.- Oliveira Pinto.- ViJ•gilio 
P~ssôa .- Epitacio Pessôa.- Belta1·müto de 
Mendm1ça.-Lüiz Murat.-Lopes Ttamío.
A.nire <l!ti.tlca;üi, - Paulo .1r(JOUIJ Garcia 
Pi1·es. 

UJYI Sa. DEPUTADO-V. Ex. deve apurar O 
terceiro, tem autorisação ba~tante para des
crimino.r na ma teria. · 

o SR. J.\COB ~A PAL'(ÃO nã.o e competente 
pt\ra diz;er qual dos candidatos suffra.,o:ra.do~ n~ 
eleição da Bahia deve ser chamado ; nao e 
oompetente para isto; porque e um trabalho 
que :pertence ó. · commissão de poderes. Tor· 
nando-ae necessario preencb.er·se esta lacuna, 

O Sh:•. :Seve ~·ino Vieira ve que 
o nobre deputado se equivocou; S. Ex. não 
navegou nas a.guas do orador, apenas fez o 
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obsequio de fechar a comporta, facilitando, 
permittindoque boiasse a sua canôa (risadas). 

O nobre deputado por Min~>s veio apenas 
secundar o orador; veio reconhecer tambem 
que a votação da Cama.ra nã.o é completa, 
que ella precisa de ser completada, que ha. 
alguma. cousa no ar. S. Ex. veio prov:tr que 
o requerimento deve ser acceito, porque a 
indicação de S. Ex. e que e contra o regimen
to, porqne a indica~;ão de S. Ex. pede que a 
comm1ssão de l~gislação e ,justiça examine a 
materia. e dê parecer sobre o reconhecimento 
do Dr. José da Rocha Leal. 

Mas o regimento é expres.~o ; a commis~ão 
de petições e poderes, depois de constituída a 
cama.ra. é que é competente para opinar so· 
bre veriftcaçio de poderes. 

UM SR. DEPUTADO - E' isso mesmo que Se 
pede. 

0 S&,SEVERINO VIEmA.-Então, devia-se a.c· 
ceita.r o requerimento, 

O SR.. EPITAOlo PESsoA dã. um aparte. 
0 SR. SEVERINO VlEJR.A-Pensa. que S. Ex. 

estâ. enganado, o quo quer e que a Camara se 
pronuncie de um modo positivo e torne clara 
esta questão; porque não é em uma. votação 
de surpreza. 
. O Sa. CA>SIL'XO no NASCIMEi'iTo-De surpre· 
zà, não apoiMo, 

O Sa. EPlTACIO PESSOA-EU protesto; não e 
de surpreza. 

Quando nós quizemos discutir aqui S. Ex. 
retirou-'se. 

0 SR. SEVERlNO VIEIRA lembra que S. Ex. 
foi ·que deu loga.r a não se discutir porque re
tirou o seu requerimento, fique S. Ex. saben
do que o orador votou contra a retirada, 

0 Sr. CA.SSL\.!'<0 DO NASCliiiENTO-E porque 
votou contra. o requerimento.· 

0 Sa. SEVERINO VIEIR.A-Votou contra o re· 
querimento porque entendia com o nobre de
putado por Pernambuco, o Sr. Gonçalves 
Ferreira que o requerimento do. nobre depu
tado não podia ser aeceito, que a sua. conte· 
stação não era . uma emenda. accelta pelo re
gimento apresentado na commissão como de· 
termina o art. 65 do regimento. 

O SR. EPITACIO PEssoA- Pois saiba V. Ex. 
que a commissiio, por um dos seus membros, 
declarou que niio acceit.aria. emenda nos ter· 
mos em que eu a osubscrevi. 

O SR.. SEVERINO VmmA-Neste caso o no
bre der-utado devia a.ppellar para a Mesa, por
que as decisões da commíssã.o n.ão são supe-
sições do regimento. · 

Portanto, pede á mesa que pondere sobre o 
CB.&O e veja que si ha. algWD requerimento 

apresentado contra as disposições regimen. 
ta.es, não e o do orador; mas, sim. a. indica.ção 
do nobre deputado. 

O Sa. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputado 
pela Bahia. que,com a costumada. calma.attenda 
ao que a mesa tem a dizer sobre o assumpto. 

O requerimento do nobre deputado pela 
Bahia pede formalmente que um parecer sobre 
o qual a Camara se pronunciou na sessão de 
ho.je, cuja materia foi completamente ven· 
cida, volte á com missão resp~ctiva. 

A indicação do nobre deputado por Mill<\s 
nilo cogit.1. em fazer com que a commissão dB 
legislação e justiça dê po.recer sobre processo 
eleitoral da Ba.hia em relação ao candidato 
immedia.to em votos ao Dr. Lycurgo de Mello; 
mas sim, de saber si. á vista da lei eleitoral, 
deve-se proceder ã. nova. eleiçã.o, verifi~r os 
poderes do immedíato em votos. 

Do parecer da commissão de legislação e 
justiça, s~a qual 101', não r~sulta um reconlre
cimento do ca.ndidato; ma.s s1m a. doutrina 
que deve prevalecer ,em face d!!o lei. (Apoiados. ) 

0 SR. SEVERINO VIEIRA continúa a manter 
a sua opinião; mas acata a decisão de 
S. Ex. ; não precisa S. Ex. justificar-se mais. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. qu~ira. perdoar; 
tenho obrigação de fUndamentar as minhas 
decisõeF.: • 

O SR. SrlVERINO VIEIRA diz que póde SeJ' 
defeito da sua intelligencia. 

O SR. P:aESIDeNTE.:....o defeito pôde ser meu. 
Mas a intenção que me anima e a de acertar. 

Supponbo que o requerimento de V. Ex. ê 
contra. o regimento, ao passo que a indicação 
apresenta.da pelo nobre -deputado por Minas 
esta deve ser enviada a commissão que indica. 
na fórma. do art. 112. 

VoZES- Apoiado ; muito bem. 
O Sr. PRESIDE:-o'TE- Posso ter errado nesta 

decisão ; mas creia o nobre deputado que ella 
é dictada pela convicção. (Muito bem.) 

Antes de ser dada a ordem do dia, o Sr. pre· 
sidente declara que para a commissão geral 
funcc.ionar é preciso pr :ceder-se previamen· 
te ã. eleição de presidente, por escru tini•> se
creto e por isso convem que todos os nobres 
deputados compareçam á hora regimental. 

Vem ã. mesa a seguinte 

DEOL.UU.ÇÃO 

Declaro ~ue votei contra .a conclusão do 
113.recer que reconheceu deputado pela Ba
hia os Srs. Mamei caeta.no de Oliveira Pas· 
sos e 1 o tenente Francisco de Mattos. 

Sala das sessões, 3 de setembro de .1892.
Garcia ~ires, 
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Vão a imprimir, para entrar na. ordem dos 
trabaJ.hos,os seguintes 

PROJECTOS 

N. 180-.1892 

Rele"a a: prescripçt"to do tempo decorrido desde 
1.4 de dezemln-o de 1869 a 28 de agosto de 
!877 a: D. Carolina Lui:a de Oli11eira Pe
,·ei':a Pinto, p~:~ra o fim du pode1· receln:r o 
meto soldo col'l"espondellle âquelle temp{) 

P rojecto n. 2-TI - 1891 

q-qe pertence a. peticionliria, é de pareoer que 
seJa a.pprovad.o o proJecto n . 237. 

Sala das commissões , l de setembro de 
189-2.- Se1Jerino Vieira.-F. SodrJ.- Leite 
Oiticlca.-Arthtw Rios .-Aristides Mai~.-L. 
B~úhaes. 

N. ~ 23i- 1891 

Ao Congresso Nacional pede D. Carolina 
Luiza de Oliveira Pereira. Pinto. viuva. do 
tenente reformado do exercito João Carlos Pe
reira Pinto, pa.ra. que lhe seja relevada a. pre
scripeãodotempo decorrido de 13 de dezembro 

A commissio de orçamento tendo em con- de 1869 a 28 de o.~osto de 1877, afim de poder 
formidarle de deliberação da. Ca.mara.' dos Srs. receber o meio soluo de 7$ mensaes que deixou 
Deputados, de interpor p:~.recer sobre o pro- de receber duranteaquelle período de tempo. 
jecto n. 237 de 1891, que releva a n. Caro- A pet!ciona.r ia. renova. este seu pedido ao 
lina Luizo. Pereira. Pinto da prescripção em Congresso por n~ ter tido solução o reque- · 
que in~rreu quanto_ ao direito ã. percepção rimento que em 1888 dirigiu â Ca.mara dos 
do me1o soldo, na ra.zao de i$ mensaes corre- Srs. Deputados e :~o l'e,-peito do qual o Minis
spondente á patente de seu fallecido marido terio dos Negocias da Fazenda., em 12 de no
tenente reformado do exercito João Ctwlos Pe: vembro desse mesmo anno,informando, disse: 
reira Pinto, verificou o seguinte: « que a supplica.nte percebia por titulo de 31 

1•, que o official do exercito, dito tenente de agosto de 1877 o meio soldo mensal de 
JoãoCarlosPereira.Pinto, casa.d.o que era com sete mil réis ( 7$000 ), como viuva da.quelle 
a referida n. Carolina Luiza. Pereira Pinto official, tendo começa-do, porém, a ser-lhe 
faHeceu a 14 de dezembro de 1869 ; ' abonado o beneficio a partir de 29 do dito mez 

2', que cabendo á sua vi uva, ~x ,i do art. e anno, na fôrma. da lei n. 2619 de 8 de se· 
3• do decrero n. 857 de 12 de dezembro de tembro de 1875 e imperial resolução de . con· 
1851, desde o dia do obito de seu marido. a sul ta. de 11 de julho daquPlle anno, não po
~rcepeão do meio soldo, na importancia. indi· dendo ser-lhe abonado o meio soldo corre
Cada., deixou ella., entretanto, simplesmente spondente ao período decorrido de 14 de de
por ignorancia. da lei, de habilitar-se desde zembro de 1869, dia do fullecimento de seu 
logo pa.ra gor.ar do beneficio da lei ; marido, a 28 de agosto de 187í, por haver in-

ao, que ce!'ca. de oito a.nnos mais tarde, ad· corl'ido em prescripçã.o ». 
vertida. do seu direito, tratou de f.a.zel-o etre- A commis..o:ã.o de fazenda e industria enten· 
ctivo, sendo por titulo de 31 de agosto de 1877 de ser attendivel o pedido da supplicante, que, 

. ..'Ja.bilita.d.a a perceber o supra.dito meio ooldo, sendo vi\tva. de um militar, e portanto com. di· 
que lhe começou a ser abonado desde o dia rei to á percepção de meio soldo após a. morte 
29 do referido mez de agesto ; de seu marido, viu~e delle privad(l. por muito 

4", que deixou de ser pago à peticionaria, tempo, pelo facto de desconhecer n. disposição · 
por haver cahido em prescripção, o meio do art. 3• do dzcreto n .851 de 12 de dezembro 
soldo que llle competia desde o dia. do obito de 1851, e nesse sentido apresenta o seguinte 
de seu mar1d0 a data de 2.9 de agosto de ISií, projecto de lei. 
em que lhe começou a ser abonada a pensão o Congresso Nacional decreta.: 
que lhe era e e garantida. por lei ; 

5•, que a importancia reclamada não ex- Art 1.• Fica relevada a D. Carolina LuiZ& 
cede de 647$500; de Oliveira Pereira Pinto, viuva do tenente 

E considerando que a pretenção da peticio- reformado !lo exercito João Carlos Pereira. 
naria., alem ue acolhida por conceitos de a pu· Pinto. a prescripção do tempo decorrido desde 
rada. moralidade administrativa, é suffragada 14 de dezembro-de 1869 a 28 de agosto de\877 
~los principias da. mais rigorosa equidade; para o recebimento. do _meio soldo durante 

:porque a prescripçã.o, contra si invocada., não esse lapso de tempo, araza.o ~e 7$0(!0 mensaes. 
teve outra causa. sinã.o a sua completa. igno- A~t. 2.• Revogam-se asd1spos1çoes em con- · 
rancia. da lei que a. beneficiava ; trarro · 
. Considerando que a. regra. jurídica. : nem o Sala das sessõ~. 9 de outubro de 1891 . ....:. 
~us igno,·ar~S censetur encontrou sempre, na. B ezerril. - Astolplw Pw.- Mttrsa.-Antonio 
Jurisprudencia dos povos cultos, excepçã.o em Otyntho.- !JtlBM de Pai-va.-A. Moteira d:~ 
favor das pessoas que representam o 001:0 a. -Sil-oa . 
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Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 84-1892 

JwJ.efere a petiç<!D em que a aachtw,;lllfa,·ciano 
Gonçalves da Rocha petle Cll)OSenraclori<t 1to 
ca1·go de promoto1· da capell11s e resi<lttos da 
Capiral Fedem~ 

O bacharel Marciano Gonçalves da Rocha., 
ex-promotor de capella.s e resíduos na Capital 
Federal, requer a sua. a.poseot;1.dori:~., visto 
nio ter sido apro.-eitado na nova organisaçiio 
judicia.ria.. 

Para. fUndamentar a sua preten~io, o sup
plicante soccorr~-se das disposiçõe> transito
rias do decreto n. 1030 de 14 de novembro 
de 1890 e das da Constitui(ªO Federal. 

E', porém, evidente que nenhuma daquel
la.s disposições fortalece o petlido <lo suppli· 
cante. 

No Congresso Constituinte prevaleceu sem· 
pre o salutar principio em virtude do qual só 
se deYe conceder a.posentadoria ao funcciona
rio que ~einvalidano serviço danação(Con~t., 
art. 75). 

Por equida.de, a Constituição abriu nas 
suas rl.isposições transitarias uma excepçã.o 
em fa.vor dos magistrados que não foram nd
mittidos na. nova organisação judiciaria fede
ral ou estadoal, aos quaes sa concederá. apo
sentadoria, com todos os vencimentos, si con
tarem ma.is de trinta annos de exercido. 

Essa. excepr;.âo foi aberta em favor dos jui
zes de direito e desembargadores nã.o apro
veitados; mas· o peticionaria não era nem 
uma, nem.outra. cou..<::a. · 

Portanto, a commissão e dé pn.r ecer que 
seja. indeferida a petição em que o bacharel 
Ma.rciano Gonçalves da Rocha requer aposen
.iadoria no cargo de promotor de capella.s e 
resíduos da Capital Federal. 

Sala das commissões,l de setembro de 1892. 
-Mur3a, presidente.-Homero Baptista, re
Ia.tor.-Brasíli.o dos Santos.-Horocio Costa. 
-Eduardo Gont~aZves. 

O SR. PRESIDENTE declara. que a ordem elo 
dia 5. serão os trabalhos da commissão geral, 
requerida. pelo Dr . Oiticica e outros. . 

Leva.n~ a sessão às 5 horas. 

11.f;J:A. DA 1• SESSÃ.O DA COM~USSÃO C>ERAL, ll}l 
5 DE SETE~IBRO DE 1892 

A' I hora. da. tarde, presentes os Srs. João 
Lopes, Antonio Azeredõ, Atha.yde Junior, 
P~\ula. Guimn.rães, João de A•ellar, Ucbôa Ro· 
•lrigues, tndlo do Bt·azil, Ca.nt<i.o, Pedro Chct'· 
mont, Matt:>. Bncella.r, Augusto Montenegl'o, 
Costa Rodrigues. Casimil'O Junior, Rochigu~ 
Fernandes. Anfrisio Fialho, Nogucir-.1. Par~
nagua. Pires Ferreira, Mõl.r tinho ·Rodrigues, 
Ft•etter ico Borges, José Bevilaq11!l., Conça,lo de 
Lagos, 1\::scimento, Ep:~cio P~ssea.. Couto 
Cartaxo, Sá Andrade, Retumba., Tol~ntino de 
Ca.l'valho, Jose Mariano, Joaquim Pernam
buco, Juvencio de Aguiar. André Ca.'l'alc:>.nti, 
Ravmnndo Bnndeim, Pereira. de Lyra. Joü.o 
ch Siqueir<t, Joiio Vi~iro , Luiz de Andrade, 
~spirito Santo,B~lla.rmino Carneiro, Theophih> 
tlos Santos, Oit icica, Rodrigo de Ara.lJ.io. 
Euclides Malta, Ivo do Prado. Oliveim 
Vallatlão. Leandro Maciel. Felisbello Freire, 
Augusto dll Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Z:~.ma.. Arthur Rios, Garcia Pires, Mat·co
lino Moura, SeYerino Vieira, Santos Pé
reira, Miltoa, Francisco Sodre, Barão de .Süo 
Marcos, Sebastião Lamlulpho ,Ma.noel Caetano, 
Francisco de Mattos, Nebon, Prisco Par aíso. 
Horo.cio Costo.,Nova.es Mello, Fonseca e Siln, 
Fonseca. Hermes,NUo Peçanha, Manhães Bar· 
reto, OHveiraPinto, Virgilio Pe~soa., Fran~-:> 
Carvalho, Luiz Mur:J.t , Baptista da Motta, 
Fróes 1la. Cruz. Alcindo Guanabara ,Erico Co· 
elho, Lopes Trovão, Furquim We1•neck, Je· 
suino de Albuquerque,Vinhaes. Thomaz Del· 
fino, Ba.1aró. João Pinh~iro, Pacitl.co Masca· 
renbas, Gabr iel de Maga.lhães, Leonel Filho, 
Chagas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre 
Stoc~ler, Cos!r'.l. Senna, L~mounier, Alvaro 
Botelllo, Gonçal;-e,;, Chaves, Americo Luz, 
Dutr-a. Nicacio, Manoal Fulgencio, Aristid.e$ 
Maia. Gonça.L ves Ramos, ca.rlo3 das Cbaga.s, 
Costa Machado, Pa.llata, Ferreir-Jo Rabello. 
Francisco Glicerio, Cesario Motta. Lopes Cha
ves, Angelo Pinheiro, Mur&l, PaulinoCarlos, 
Costa Junior, AlfredoEUis,Almeida Nogueii'l>. 
Julio de Mesquita., Brasilio dos Santos. Fleury 
Curat.Io, Leopoldo de Bulhões,Alves de Castro, 
Urbano Gouvêa, Caetano de Albuquerque, 
Bella.l'mino de Mendonça, Marciano de M~ga
lllães, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas. 
Lauro Muller, Carlos Campos. Schimidt. Pe
reira da Costa., Julio de C11Stilhos, Borge.s de 
Medeiros, Alcides Lima, Homero Bapt1~ta.. 
Cassiano. do Nascimento, Demetrio Ribeiro e 
Moreira da. Silva,o Sr. pl'esidentedeclara. que, 
na fórma (lo art. 35 dv regimento, va~ ~ P!'O" 
ceder a eleição do presidente da commtssao, 
que deve :~er eleito por maioria. absoluta. de 
votos. · 
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0 SR. ARTIIUR RIOS propõe, e Ô unanime· 
mente a.ccei to, que p1·esid<1 i' commis~iio .reral 
o presidente da. Cama.ra. " 

O SR. PRESlOENrE d~\ a palavra r.o St·. OiLi
cica., que expõe a situa{!âo fina.nceira do paiz e 
os meios de melhorai-a . 

Do projec~to n. IOO.I!e 1891, P:I.OSaJJdo i~ 
Municipali1lade a. :t:lmini~tt•:t\'".lo tlo~ cemitc
rios publicos, ú[t O\ttt-as pr·o\•idencias e auto
riso. o Pr~i;lcnl.tl da Rep11 blict~ a. mandar fa· 
iee o.. conh, afim de ser iudemnisada a Ir
mandade da- Santa. (;a$.'1. dit miscricordia da 
Ca.pita.l Feder:~.! ( !• discussão). 

A's 3 horas e l O minuto; suspenue-se :t Do projed o n. 153. d~ste anno, autor isa.ndo 
sessão, rea.brindo-:;e as 3 horas e :35 minuto~. 0 ~overno o. contra/ar com o engenheiro Mel-

Reaberta a. ~essão, o Sr. Oiticica continúa. o vill'.l Hora. as úbras que se propõe a executar, 
seu discurso, terminando com a leitura do por si, ou compa.nhia que organisar. na Ilha 
projecto, que apresenta em nome da commis· das Enxadas, no porto e bahia do Rio dn .Ta· 
são de orçamento. · neiro, mediante condições que estabelece (!• 

O SR. PRESIDENTE designa para 6 a seguint.a discussão). 
ordem do dia: Do projecto n. 120 deste anno. antorisando 

p parte (a~ ás 3 horas)- Votafii.o das se- o governo a contractar com João Tavares da 
guintes ma.terias: • Silva a. construcção, uso e gozo de urna. es

trada Ufl ferro, com privilegio por 50 annos. 
Do projecto n. 145 B, concedendo amnistia de a.ccordo com as leis sobre estradas de ierrn 

aos revoltosos que toma.ram parte nos movi- e garantia de juros de 6 •;. sobre 30:000$ por 
mentos r avolucionarios de Ma.tto Gro:so de ltiiom~tro . partindo elo Rio Pardo, no Espírito 
jano:iro a Junho de 1892 (3• discussão) ; Santo, ate S. João Baptista, em Minas Geraes 

Do projecto n. !60· autorisando o governo (l• diwu~são}; . 
a abrir, no exerciCIO corrente, um credito sup· Do pr~1jecto n. 11 C. deste anno, reorgam
plementar de ~ 33.826-0-0 para a. conclusii.o sando o corp:~ U.e cngenheil·os r.u;vaes (3' dis· 
das obras do prolongamento da. Estrada de cussão); 
Ferro de Sobral e. Ipú, no Cea.r.i. (3, discussão); Do projecto n. 103 A. del!te a.nno. crea.ndo 

Do projecto n. !l6 C, d2ste anno, a.utori- um Jogar de ;m(titor de guerra em S. Paulo 
sa.ndo o governo a. contrac!ar, com quem ma.!s (I• discussiio); . 
vantagen~ o1ferecer, o S<-!rviço de !'3boque, D:> project.o n. I;ll , deste a.nuo, autoriSando 
por meio de ve~p ·re~. nus barras dos rios o govemo a. contractar com o cidadão perua
ltap~mirim e Benevente. no estado U.o Espi- no Julio B~mwirks o servico de navega.ç;ão e 
r its Santo (3• discussã.o) ; transporte de mercador ias pelo r ió Içá. O\\ 
. Do .parecer n . 71, deste anno, con·edendo P utumayo, sob t\S condições que estabelece 

dlspensa. do serviço ao continuo Luiz Ferreira (3 ' discussão); 
de Ba.rros (disc~ unic.t) ; Do projecto n. 19, a.utorisando o govern~ a. 

Do projecto n. 161 deste anno, autorisando conceder aoo officiaes e praças do exerctto 
o governo a. abrir um cr~dito supplementn.r maiores d~ 21 annos dispensa do exce~o de 
de 540:000$ á verba n. 17 do art . 7• da bi idade pura a matricula nas escolas militares 
'. 26 de 30 de dezembro Je 1891 (2' discus- da. Republica. (2" tliscuss;1o); . 
são) ; Do projecto n. 55 A; deste a.nno. mterpre-

L Do projecto n. 1!8, deste aono, autorisando t:l.ndo o§ 2• do :trt. 1• do decre_to n_. 1420 D, 
o_governo a r rorganisar o servi~<:J da. Repc1.rt.i- de 21 de tever~iro de 1891, -r~1attv~.?- aposen
ça.o Gera.! dos Telegraphos e a alterar o respe- tador:a dos magi~trados (2a cltscussa.~o) ; 
cttvo regul::..mento, segnndo as ba$~S que es· Do projecoo n . 141, deste a.nno, tsÇRta.ndo 
taba.lece (!• discussão); · dos tlireitos de importação e ex~te~te os 

Do projecto n . 151 deste annu, creando tlma objectos necessa.rios ao estabelec1memo do 
co)onia correccion~tl no prop:·io nacional-t'a· Stra.nger's Hospital (!• discussão); . 
zenda da Boa-Vista- • na Paraltyba. do Sul. Do p:.>oÇecto n 13~, deste ann~, tsen~n~o 
estado do Rio de Janeiro, esp2cifica o; indi· d9 pagamento tio imposto precbal o edificto 
viduos qoe a ella pondem ser recolhidos e dó, em que i'uncciona o Gabinets ~ortuguez de 
outra.s providencias (I• discussão); Leitura, dest:~. d dade (1" discussao). · d d 

Do proje_cto n. 81 de 1891. regulando as Oo projecto n . 83. deste a.~o, ma.n a.n .o 
promocões na armada em tempo de paz e em pagar a. pensão ue 1:20$ concedt~a a. D. M~rla. 
tempo de cruerra. (la discussão)· · AU!!llSta Ferl'eira de Souza, vmva. do bnga-

Do proj~to n. 145 A, de Jl39! , mandando dei~o Antonioo TibU?·cio Ferreira de So~. 
r2alisar, por concurreucia. publica, as obras desde a dat o.· do falledrnento de seu mar1do 
publicas 1edera.es que devem ser construirias (discussãll unica) ; 
exclusivamente a expen~o da União, podendo Do projeclo n. 2í0, ~o anno passado, cones
ser tambem por administração as obras mili· dendo um anno de licença.. com orden~o. a. 
~res, as de grande urgencia e as de pequena. Jose Mendes Abranches •. mestr_e da. offi.CI: d~ 
nnportaucia (I• discussão); appa.relhos a velas da director1a de cons uc-
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ções navaes do Arsenal de Marinha da. Capital para. o predio . em que funccíona. o Asylo Isa· 
Federal (discussão unka); bel, nesta capital (discussão unica.); 

Do projecto n. 147, deste anno, concedendo Do parecer n. 57, deste anno, indefe.:tindo o 
um anno de licença com ordenado a Ped1·o req_uerimeuto de Manoel Luiz de Mesquita, 
Candido da Cunha Valle, 2• oflicial da Secre· pedindo autorisaçã.o para extrahir uma loteria 
taria de Marinha., para tra. tar de sua saude a favor do Montepio dos Funccionarios Publicas 
onde lhe convier (discussão unica); (discussão unica) ; · 

Do projecto n. 81, de 1892, aut.orisando o Do projeeto n. 1!5, deste anno; autorisa.ndo 
governo a mandar pagar ao alferes honaúo o governo a transferir para as armas de infan
do exercito Antonio Paes de Sá Ba.rreto a taria e cavallaria, contorme as habilitações pe 
quantia de 2:592$, por dill'erenca de soldos cada um, os olficíaes do exercito. promovidos 
atraza.dos, que deixou de receber (discussão durante a guerra. do Poraguay para a de 
unica.) ; artilharia, que nesta. se acharem sem poder 

Do projecto n. 82, deste anuo, a.utorisando ter accesso por falta de habilitações scienti-
o governo a reformar, no posto de tenente do ficas (2• di.scussãl) ; 
extincto corpo de :policia desta. Capital, o ca- Do additi v o n. n B, deste anno (additi v o des
pi tão bonorario de exercito, ex-tenente desse 1 tacado na 2• discussã.o do projecto de fixação da 
corpo, Antonio Jose Alves (discussão unica.); 'força naval para o e:xercicio de 1893), autori-

Do projecto n. 92, deste anno, a.utoriia.ndo sa.ndo o governo a remover o Arsenal de Ma-
o governo a. mandar contar como tempo de rinha da Bahia., a ma.ndar construir uma mor
emba.rc;,ue, para. os e:II'eítos legaes, o tempo tona em Matto Grosso, a estabelecer na Escola 
em que o capitão-tenente João de Andrade Naval o ensino de torpedos e de applicação da. 
Leite serviu como official superior e instru- electricidade á. marinha, crea.ndo uma cadeira 
ctor na Escola Naval, e faz extensíva. aos especial, e a reformar as escolas praticas de 
instructores e maisofficiaes que servirem nos artilhana etofl)edos eacrear diversas escolas 
n!IVios destinados á instrucção dos aspirantes (discussão unica); 
a guardas-marinha a disposição do art. 13 do Do projecto n. 70 A, deste anno, isentando 
decreto n. 29, de 14 de março de 1891 (discus- de direitos de importação e expediente todo 
são unica.); o material e ma.chinismo destinada. à constru-

Do projecto n. 148, deste anuo, autorizando cção da f(l.brica de tecidos da. companhia ma-
o gov-erno a contra.ctar com Francisco Ferreira n ufactora. fluminense, situada em Nictheroy 
de Moraes, sem onus algum :para o Estado, a no estado do Rio de Janeiro. (3• discussão. 
introducção de 500 ou mais trabalhadores li- Do }lrojecto n. iO B, deste anno, isantando 

• beríanos, :para auxiliar <J serviço de carga e de direitos de importação e expediente todo o 
desca.rga, de D!liV.ÍOS no porto de Santos'(l a dis- material e macbi.nismos destinados a «Fabrica 
cussão); de Tecido~ Parahybana», ~ta.belecida na ca

Do pN\iecto n. 153 A, regulando as relações pltal do estado da Parahyba (3• discussãu). 
entre lopador e loca.ta.rio (2a discussão) ; Do projecto n. 70 C, deste anno, isentando 

Do projecto n. 115, deste anno, autorizando de direitos de importação os materiaes e ma-
o governo, tendo de de..oa.nnexar o serviço dos chinismos destinados as fabricas das com
suburbios na Estrada de Eerro Central do panhias ~o e tecidos de Pernambuco» (3• 
Brazi.J., a. contracta.r comJustin & Bandeira ou discussão.) 
companhia. queorga.nisa.rem, a construccão de 3• discussão do projecto n. 138 estabele· 
uma estrada de ferro aerea do largo de S. cendo as condiç.Ses em que p6de ser exercida 
Francisco a. Sapopemba, segundo as condicções a faculdade conferida ás socie:lades a.nonymas 
que estabel~ (l• discuscão); pelo art. 32 do decreton. 164de 17 deja.neiro 

Do pl'Qjecto n. 17, deste anno, isentando de de 1890; marca o prazo de um a.If?O para o 
díMitos de importação os ma.teriaes e machi- recolhimento pelos emissores, dos bilhe~s ao 
nismos que a Companhia. Nacional de Forjas e portador emittidos illegalmente ; e ·autor1sa. o 
Estaleiros dntina.r á ínstallação dos seus es- governo a emittir notas de 500 réis, 1$, 2$ e 
tabelecimentos o a discussão) ; 5$ no valor de 5.0~0:000$, recolhendo igual 

Do parecer n. 274, de 1891, concedendo ao somma. em notas de 50$ para cima. . . 
cidadão João Pereira Vidal isenção de direitos Continuação da. 2• discussão do proJecto 
sobre o azeite doce, chumbo, estanho e folhas n. 144 A, deste a,nno, opinando no sentido de 
de Flandres em Jamina.s, que importar para. o não ser adaptado o projecto n. 144, deste 
consumo da. pesca, no estado de Santa. Catha- auno (do Senado }, que permitti ~ liv:e en· 
rina. (!• discussão}; l trada no te,·ritorio da Republica a 1mnngra.n-

Po parecer n. 34, de 139'2., indeferindo, l)tlr 1 tes de nacionalidade chineza e jop~neza, sob 
nã.o ser da competencía do Congresso Nado-~ as condioões que estabele ;e, e autor1sa o go
na.l, a :petição do couego Amador Bueno de verno a promover a. execução do ~ratado de 
Barros, sobre isenção do imposto de trans- 5 de setembro de 1880, co~ a Chma, ~ çe· 
m1ssio de proprieda.de e de decimas urbanas lebrar tratado de commerc1o, paz e amizade 
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~m o Japão e a esta.belecer agentes diploma
tlc~s ~ cons1;1l~res nesses paizes, reporta.udo-~e 
a.o JUIZO em1tt1do no parecer sob n. 4 A deste 
~oo. ' 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n •. l22. de·te anno, reorganizando o Supremo 
Tr1buno.I Militar. 

2• pa.rte (ás 3 horas ou antes) - 3• discus
são d? proj~cto n. 154 A, fixando a despeza 
do MmlsUlriO da Fazenda para o e:x:ercicio de 
1893; 
2~ discussão do projecto n. 69, deste anno 

autot•is~n~o o governo a conceder t\ José Au: 
gueto V1emt e outro, a construcção, l;so e 
gozo. durante 30 annos, de uma est.rada. rle 
ferro de Sapopemha. á ilha do gove1·nador 
medP.&nte cercos fa. vores ; ' 

2• ~iscuss1i.o do prQjecto n . . 85. deste anno, 
autor1sando o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos ofticja.es da Armada e classes 
anne:ms e a reformar o Conselho Ná va.l · 

I• ~iscussã.o do projecto n. 98, desro ànno, 
a'!ltorJSando o go':erno a. conceder a Honorlo 
Ltm~ a. constru~. uso e goso. de uma. es
trada de ferro do porto de Angra dos Reis, no 
es!-ado do Rio de Janeiro, à estação do Cru
ze·ro, no estado de S. Paulo, medea.nte as 
condições que estipula. ; 

I• discussão do projecto n. 133, deste anno, 
derogando o art. 187 do decrt'; o n. 1.030 de 
14 d~ !_lovembro de 1800, dispondo que os seis 
escr1vaes das camaras civil e criminal do Tri· 
bunal Civil o Criminal sirvam cumulativa
mente perante as duas ca.ma.ra.s, níedea.nte 
distribUição ; 

Discussão unica. das seguintes ma. teria~ : 
Do projecto n. 153, deste anno, opinando no 

sentido de ser adoptado o projecto n. 184, de 
1891, que eleva a 300$ a pt-nsão concedida a 
D. Maria Gertrudes da Motta Vieir .• da Silva 
viuva. do Visconde VIeira. da. Silva ; ' 

Do parecer n. 77, deste anno, julgando o 
Congresso Nacional incomp~tente para ronce
der a permis'ã.o pedida por Victorino Alfonso 
Pereira Ramos e Carlos Baptista de Castro 
para estabelecer uma linha dll bonds entN as 
estações de Entre Rios . na Estro.da de Ferro 
Central do Bra.zil e a do Areal, na do Grã· 
Par&, collocando os trilhos no leito da estrada 
de rodagem União e Indusiria; 

Do projecto n. 156. deste anno, autori
zando e governo a considerar a rerorma. com
pulso: iamente dada ao official de fazenda. de 
2• classe Antonio Mariano Barreto Pereira 
Pinto na effectividade do posto de ! • tenente 
em que foi ~raduado, passando sua graduação 
é do post.o 1mmediõto ; 
· Do pro.,ecto n . 1!50, deste anno, autorisa.ndo 

. o governo a conceder ao l • e&:ripturaria. da 
Fa.zenda do Amazonas .Emiliano Olympio de 
Ca.rva.lho 1~.a.bello um a.nno . de licen~:.a, com 

Ca111ara V. V 

m vencimentos a que tiver direito, para tratar 
de sua saude, onde lhe convier· 

Do projecto n . 178, deste mo, mandado 
cessar da da~ desta. lei os etfeitos da reforma 
do caJ.lítão João Jose de Oliveira Freitas, que 
dever~ rovert~r p~ra o quadro eifecth·o do 
e~ercno e ser mcltndo na. arma. de cavallaria, 
nao contando-se-lhe pardo a promoção o tempo 
em que esteve refurmado. 

Levanta.se a sessão as 4 hor~.s e 30 minutos 
da tarde. 

Si• SF.SSÃO l·: ~t (} I>E SETÉ~DRO DE 1892 

P1·esi·~encia do S1• . J01io L ?pC3 Alcides Lima 
(2• vice-:1JI'esidCl'lta) e Joa~ Lopes 

Ao meio dia. procede-se ã cba.mad<~o, a. qua.l 
respon,lem os Srs. João Lopes, Antonio AZe-
l'edo, Athayde .Junior, Paula Guimarães, 
João de A'Vellar, Uchôa. Rod.rigues, lndio do 
d·• Bratil, Cantão. Pedro Cllermont , . Matta. 
Ba.cellar, Augusto Muntenegro, Costa R.odri
gue., Ç&si~iro Junior, Rodrigues Fernandes, 
Anfr1sto FHI.lho, No"ueira. Para.naguâ.. Pires 
Ferreira. Mart1nho Rodrigues, Frederico Bor
ges, . Jose Bevila.cqua., Gonçalo de Lagos, · 
NascJmento, Epita.clo Pesslia., Couto ca.rta~ 
xo, Sá. Andra.dc~, Retumba, Tolentino de Car
valllo, Gonçalves Ferreira., José Mariano, 
Joaquim ~ernambuco, Juvencio de AgUiar, 
Andre Cavalcanti, Raymundo Ban3eira., 
Anniba.l Falcão, João Vieila, Luiz de 
Andrade, Espírito Santo, Bclla.rmino Ca.r· 
neii'O, Tlleophilo dos Santos, Oiticica, Ro
drigo d~ Ar-a.ujo, Euclides Malta, Oliveira. 
Valiadão, Leandro Maciel, Feli:;bello Freire, 
Augusto de Freit,ll,s, Paulo Argollo, Tosta, 
Za.ma., Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino 
Moura, Severino Vieira., Santos Perei~a, Mil
ton, Francisco Sodre, Leovigildo F.Jgueir-4.8, 
Bar-ão de S. Marcos, Seba.stião La.ndolpllo. Ma
noel Caetano, Francisco de Mattos, P1·isco Pa
ra.iso, Horacio Costa., Novaes Mello, Fonseca. e 
Silva, ·Fonseca. Hermes, Nilo Peça.nlla, Ma· 
nhães Ba.rreto, Oliveira Pinto, Virgilio Pe:,sõa, 
Francisco Ca.r<iaJ.ho, Luiz Mura.t, &ptista. 
da. Motta, Fróes da Cruz, Alcmdo Guanabara, 
Erico Coelho, Lopes Trovã.o, Jesuino de .Allm
querque, Vinliaes, Thomaz Dzlpbino, Ba.daró, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Ma,.o;~.
lbães, Cha.e,.ras Lobato, Jacob da Pai
xão, Alexandre Stokler, Costa Senna., La~ 
mounier, Alvaro .Botelho, Gonça.l ~·es Cha.·. 
ve:;, Americo Lu~ Dutra, Nica.cio, Manoel 
Fulgencio, Aristides Maia, Gonçah·es Ramos, 
Carlos das Chagas, . Costa Machado, Paheta., 
Ferreü·a. Ra.beilo, Francisco Glicerio, Cesa.rio 
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Motta. Junior, Lopes Chaves, Angelo Pinheiro, 
MU!'!Ia., P<~.ullno Carlos, Alfredo Ellis, Mot•eira. 
da. Silva, Almeida Nogueíra, Julio de Mes
quita, Brnzilio dos santos, Fleury Curado, 
Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, Urbano 
Gouvêa, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de Mendonça.,Marciano de Magatbii:os, Eduardo 
Goncalves. Lauro Mnller, Carlos Campos, 
Schmidt, Pereira da Costa, Julio de Castilhos, 

-Borges de Medeiros. Alcides Lima, TJ10maz 
Flôres, Homero Bá.ptista, Cassiano do Nasci
mento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa p<\rti
cipa.da os Srs: Henrique de Carva.lho, Nelson, 
Justiniano de Ser1)a, Jos:é Avelino, Almioo Af
fonso, Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro 
Americo, Rosa e Silva, Meira de Vnsconcellos, 
Pontes de Miranda. Seabra, Urbano Mar
condes, Viriato de MedeirQs, Jacques Ourique, 
Mayrink. Viotti, Figueiredo, Leonel Filho, 
Francisco Veiga, Domingos Rocha.; João Luiz, 
Moraes Barros, Ado!pho Gordo, Carvalhal, 
cartos Garcia, Lacerda Coutinho e Menna. 
Ba.rreto. 

D~íxa.m de comparecer sem causa parti
cipada os Srs. Pereira de LVl\t, João de Si
queira, ·lvo do Prado, Dionysio Cerqueira, 
.Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão, Joaquim 
Breve~, Sampaio Ferraz, Furq~im W emeck, 
Antomo Olyntho, João Pir1heíro, FerreiL·a 
Brandão, Domingos Porto, Ferr•eira Pires, 
Monteiro da Silva, Martinho prado, Doming0s 
de Moraes, Costa Junior, Cincina.to Braga, 
Fernando Símas, Assis BraziC Rocha Osorio e 
Fernando Abbott. 

E' approvada sem debate n. a.cta da sessüo 
do dia 3. 

·PRL\!EIM PARTE DA ORuE'\l: DO DIA 

O SR. PaESWEl'<TE- Não havendo numero 
para ~ vota.çõe; indicadas no co meço da ordem 
do dia, :passa-se ás ma.teria.s em discussão. 

3> discu~sã:o dp projecto n. 138, deste anno, 
estabelecendo as condiçõe.c; em que pó(le ser 
exercida a faculdade conferida ás sociedades 
a.nonyma.s pelo a.rt. 32 do decreto n. I 64 tle 
17 de janeiro de 1690 ; e marca o prazo de um 
anno para o recCilllirnento. pelos emissores, 
doslbilbetes ao portadm· emittidos illegalmen
tee ; autorisa o governo :1. emittir not~ de 500 
reis, 1$, 2S e 5$. no valor de 5.000:000íf;, re
.colllendoigilal somma em notas de 50$ para. 
cim!l.. 

O Sr. Cha~a.s Lr1.bato- Não 
vem defender o prqjecto que ora se discute. 
Votado em }a e 2• discussã.o, ,elle está justifi

. cado com o ·voto da. commissão. 

Vem offerecer a este :projecto uma emenda, 
cujo fim e cohíbir que um ou outro individuo 
de pósse de um, dous, tres, quatro ou cinco 
titutos, ou obrigações de comp:wlli;~.s por 
mero capricho e contra a vontade dos credo
res, a. liquda\.ãO forçada. impor queiram dessas 
companhias-

A Camara comprehende que isto n1io póde 
ser e mm tem justificação .. Emprezas que 
representam grandes sommas de capit.<tes, nas 
quaes estão envolvidos grandes interesses, 
quer dos pa.rtieula.res,quer sociaes, de mom~n
to pOdem ser ntirn.das ao descalabro. pódem 
ser arruinadas; mste ca.'!o acham-se muitas das 
no:~Sasempreza.s. que pel<t situação a.ctual das 
cousa.s, se veem em ditii.culdade mas . que 
com o tempo ra.zoa.,·el, pódem voltar a. vida 
r.::gular. 

0 SR. FR.\.XÇ,\ CARV ALUO-A'poiado. 
O SR.. C[U.GAS LonA.ro-E', pois, justo que 

se JIOnha um paradeiro ao capricho desses in
divíduos que querem especular com os inter
esses das massas que essas cmprezas repre
sentam. Não precisa. diz-·r mesmo nada ares
peito; a cau;;a. e·tâ. -por si mesmo justificada. 
Limita-se a mandar á mesa. a emenda. que 
offl:lrece com outros collegas. 

Para a constituiç[o das empreza.s, ordena. a. 
lei que sefa.ça entrar com lO • ;. ; é justo que 
l)arll. il liquida~~-O das emp1·ezas, tambem se 
ex.i;a que esta liquidação seja faita com 10"/• 
(apoiados.) 

Não s~ pó~ e dizer que esta. dispo~i~ão con· 
em effeito retPoact1vo. EU:1 trnta. de uma 
questão re ' ' 'k(Jl""• uma questão pendente, 
que não passoll em ~ulgu.d(.l, que n;;i.o teve o 
seu fim. 

E' uma questão pro~essual a respeito d~ 
qual póde o poder legislativo deliberar. 

Limita-se, pois, a. estas considera.çves. 
Vem à mesa, é lida. apoiad<t e po~b cou

juncta.mente em discttssã.o a. seguinte : 

· E.nead,t addítiwr. no pl·ojecto n. 138 

Artigo. A liquida\.iio judic:at das compa
nllia.s nas sociedades a.nonymas não poderá ser 
requerida sinão por· credor ou cr~llores que 
representem pelo menm lO % do capital da. di
vida. 

Esta. disposiçilo regera a.s liquidações que 
ora. correm. si as sentenças que as tiverem 
ordenado ainda não ti>erem passa.do em jul
gado. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1892.. -
ChagCl$ L?ba.to .-A,A..:;ered~.-Cant,io. -Ba1·iio 
de S. .1\farcos.- FeUsbeUo Fl"eire.- Oliveira 
PinttJ . - Garcie~ Pires. - Costa Machado . -
Pacifico Mascarenhas.-Ametico Luz.-Prisco 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 11:33 · Página 3 de 34 

Sessõ.o em G de Setembro de t 892 

Pp~raiso. -I?utra loiica~io.-Ferrai;·a .Rabelto. · tação das materias ronsi,.,""nadas na ordem 
1res Ferr·etra (20 %) • - Çlicerio .- G oMalo do d ·a 

d~ Lagos - Carlos { Ch G 1 · ' ri 
1 

• 

\ 

Magalhã~• c as agas.- a~nc! .e Antes de annunciar a votação do 1 o projecto 
\I .. a rnf'.sa. vae submettel' :t consideração da ca: 

\IV • . . ma.~ <t s~a p~ojectada prorogação da actual 
OS~. ~:~.üct~a Jlede ~ conmmisslto ses~ao legtslattva. . . 

de constltUlçao, leg1slaçao e justiça que lhe Com'J _sa~m os nobres deputados, os traba
descu.lpe a.s considerações que vae tar.ct• :;o~; 0 I h os legtsln.ttvos, d~slle o ~eu inicio, teem sido 
o proJecto em debate. A commissão rel'O- de t :ü natur·eza tmportn.mes e difficeis, por 
nheceu •. no estudo que fez sobre 0 a.ssmnpto, ~a.n:a:; Ye;;es perturbados, por ci t·cums~ncias 
que ex1stem :prm·as de um crime de moeda mdependentes da vontl.de das duas ca.ma.ras, 
~alsa na emJssiio _Jos vales: não :=;.) póde que 3-:inda. não foi possível concluir as leis 
tnterpret;w de. outro modo a flisp:J~lr.1lo do org:~~tcas qlle tendem ~ dcsenvol>er theses 
a~t. 3• do proJe~~· que t:•xa. tle viol~<io d:1. consi.ltUctonael', ne:n ~ po.uco entl'am no 
laL o racto das SO(:Jooa.des anonymus cmlttirern re;;unen put·amenb _le?t~lattvo, que de a.c
d~be.nt~ll·cs. Ora, o que constitue viola<'iio d;~ cot•do com a. no •sa. Je1 tund:tm~nt.a.l , deve se 
let e Jll~a.l e mot!da. ille!!:J.l ê moeda. fh!.sa. e;;tabe~eccr c :~ pplie.1r 1lentro do regimeo pre· 
E~ vlsta. de...<;f.a. accusa.~-iio ha um crime ·~ S!denel:l.!. 

pumr e a commi~-são niio 0 pune.limitan!lo-s'e _E' a.o;stm qu; . em qua.tt'O Jn(•ze:;?e tt·n.ba!ho. 
a. ma.ndar qu~ os bilhet~ sejam rctiràdos nuo terno~ podtdo <'ompletar as leiS de fiXaÇ':iO 
da cir culação dentro de um anno. de !'orr.-as, de ~r(;mnentos p:l.rei<tes e orça,-

Ha u~ a.pllol'ismo de direito que estabel~ce : mento gemi. assun como aquetlas que devem 
«Oqnee nullodepr incipío,nno hanadaabsolu- ser promulg:\das par~ o. uerfeito l'uncciona
tamente que possa mais tarde tornar va.lldo » mento do reg1men mst1tuido. 
~i b~uve >iol~o da tei. si essa violaçiÍo Na. presente sessiio. t~n:tos tido além à!ss~. 
constt:tue um crtme de moedt\ falsa, como é q~estc: E'.S tle ordem. pDhttca. e a~to valor JUI'l
que ~ honrada commissão vem estabelecer d1CO que nos nnp~th[·am dura.me . muitas ~e
d.outrwa nova. em jurispr'mlenda, :pet•mit- ma~as;. da tl'a!a~ íle outras matwas. 
tmdo que es..«e crime seja tolerarlo por mais Nest..'ls conütço:cs, somo~ ch~"ad?s quasi ao 
um anno, Jml'a que as sociedade.~ r.nonymt\S termo lle nossos tr<LbiLUJOs ordtnartos e M leis 
:pos~a~ recolher os bilhetes emittidos ~ 410 Ol'<;:<Lm~nt:ry gemi, a concln~o de .diversas 

E verdade que os títulos submetticlos ao outras let~ t!e orçamento~pa.rmaes atnda ~ 
estudo da. commi~são :p~lo nobre d~:puta.do ~ão du_pendcntes ria vot..1.çao da Gama_ra. e nao . 
Leopoldo de Bulhoes e que deram motivo a.o e posstvel que, sem 11ma. prorogaçao que a 
projecto agora em deba.te, t:.:ra.m emittidos mesa. entende dever s&r de 30 dias, conclun-
COIJ?. flagrante violação do a rtigo da lei das mo~ ~ nos..~ tra.balllos. . . 
sOCJedad~ anonymas, que dã. a essas socie- h ec,rnheço, ~<ntret::mto, que mu1to tem fe1to 
dades o dir:ti!'o de emittir clebcmu1·es on ti- a.. Cam.:.-rn .. dados os emba~s com que ~em 
t~J!os por me1o de emprestimo, que alia~ não t~do de enü-eutar, neste penado de ol'ga.tusa
fot abSolutamente realisado no caso a.ctu:lJ. <;ao, que dema.nda.m trabalho ronstante e pe-

A lei exige para essa emissão u. hypothec~ noso. . 
dos ben.s das soci.edades. qne ;:.ú e:ffectnarão 0 E <:_SPero que dentro de 30. d1as de l'ro
empresttrn<' depots de o ter resol·.-idu em a.s- roga~o cla.l'emos conta do mutto que ~t~nda. 
se!llbléa ge<•al. Logo, nã.o tendo obedecido a tem!l.; a fa.zer · . _ .. 
leJ, ()S debentures üe _que se trata nrw Yalem EIS a. propo ~ta. da commlSSà.O de pohcJa. 
cousa alguma._par~ acçã.o civil riu. hypotheca.. O Sa . l •• SECRETAlUO lê o seguinte projecto 

O or:ad_or nao po~e .ct?.mpre~bender ~orno a que e posto em discussiio, a qual ó encerrada 
comm1ssao de constltmçao, leg1slação e JUstiça sem debate. 
póde declarar. no art. to, que eil.o criminosos 
os individuos queemittirem 1tebentwrs cJntra. 
as formalidades da lei, estah"lecen<lo no en· 
tretanto, _no _a.rt, _3\ que os q_ue ,jo.\. o prati
caram nao sao cr1mmosos s~nao do.quia. um 
anno ~ 

Termina o orador pedindo á. comm.issão que 
pr~u:e . modificar a. d\spo~ição do projecto. 
RedigJ.ndo tal. qual. está nao deve ser acceito 
pela. ca.ma.l'lj.. 

_,-./ 
O Sr. President.e-Ha.vendo 111 

./3rs, deputados presentes va.e-se proceder ave-

N . l8l-18g-2 

Havemlo-se ent~ndido a mesa. desta Camara 
com a do S;3oa.do sobre a prorogação daactual 
sessão legisla. ti va. do Congresso Nacional, em 
ordem a. poder dob ra nação com as ·leis or
çamentarias, de fixação de for ça.s de mar e 
outras de natureza. urgente, como as que se 
referem ao problema. financeiro. 

Considel'lj.ndo que é dever !lo Congresso não 
encerrar seus trabalhos sem votar definitiva.· 
mente as mencionadas l~s ~ 
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Considerando mais que p\'lo art. 17 § 1• da á commissão de constituição, legislação e jus-
Constituição da Republica compete privativa- tiça o seguinte . 
. mente ao Congr~o prorogar suns srssões 
por meio de resolução approvada. em ambas PROJECTO N. 185-1892 
as casas do mesmo Congresso, a mesa desta 
Camara submette à. vossa. deliberação o se- Modifica a bandeira da RepttbUca, mondada 
guinte proj€cto de resolução: adopta1· por decreto de 19 ele rtavembro de 

O Congresro Na.cional resolve: 1889. 
Prorogar a. sua actna1 sessão legislativa ate r . 

o dia 12. de outubro proximo futuro. . O Congresso Nac10nal resolve: 
SaJ.a. das sessões, 6 de setembro de 189-2.- 1 Artigo 1.0 A bandeira adaptada pelo de~reto 

Joao Lopes, ·presidente . ...:.A. A:eredn, 1• se- n. 4 de 19 de novembro de 1889 tera no 
cretario.-.4ntonio BOYIJes de Mhaycle Ju.,ior, \oentro do losango amarello, em lagar d~ es-
2• secreta.rio.-F. de PaHl.:t o. Gtcimanie.•, dhera celeste de que t :ratu. o a.r t. l." ~o cna.do 
ao· secretario. - /oc7o A. 'IJetiar 4" secreta do. , decreto, &s armas na.c~O!lMS estabelecidas pelo 

. . ' . 1 art. 2•, as qua.es servw.w ta.mbem para os 
Submettido a votçs, e approvado o proJecto, sellos e sim•tos da Republica.. 

que_ vae ser remett1do ao Senado. _ 1 Art. 2' . Na. bandeira. nüo ho.verà inscripção 
S~o approva.das se n debate as reda.cçoes do ·, alguma, substituindo-se por azul marinho a 

proJe~tos n. 140_ C e n. 143. _ J côr azul celeste q_ue se vê na estampa. n. 2, 
E' .Julgado obJecto de delibemçao e remet- appensa ao menc10nado decreto. 

tido á commissão de fazenda o seguinte Art. 3. 0 • Revcga.m-se as disposições em 
contrario. 

PR.OJECTO N. 184-1892. Sala das sessões, l de setembro de 189-2. -
M . VaUadüo. - Gcu·cict Pires - B eUarmino 

.. . · . . · I Utwneiro. - Rod1'Í.Iftles Fernand~~S.- Feliscello 
L•m•t.a c J!~a:o du_ra~te o IJ!fal de'IJem V'fJO.raJ' ! Freire.- Badani .- Nogueira ParaM.Qud.

as •sençoes de dtre<tos ate agora COtlced•das PiTes F<!l'rei,-a,-Retumba .-lndiodoB,·azil. 
e dá ou!ras pro'IJidel~cias _ Bu1·ao de B. ! Ia1·cos.- Carlos Campos.

Lei:e Oiticica . -Nouaes 21fello. -Auqusto Jlfon-
. O Congresso Nacional decreta : teney1·o. -Paula G1timan<es. 
Art. 1.• Fica limitado a um anno, a contar E' j~l~ado object? ~e _deliberaçã~ e. va~ á 

da. data. da r.espectiva lei, o prazo durante 0 , comm1~ode constttmça.o,legiSlaçao e JUStiça., 
qual devem vigorar as isençõe> de direit.o que ~- o segumt~ 
de ora em deante forem concedidas sem ôe- . . 
terminação de prazos ás differentes em prezas j PROJECTO N. 186-189-Z 
e ~mpa.nhias paraos arti_gos que importarem, . 

:seJa. qual for a. sua espec1e. 1 Esta.I:Jelece as penas n app!:car e o pl·ocesso a 
_ .Ar t . 2. 0 As isenções até agora. concedidas . segt~ir no crime áe 7'0!lbo commettido nas 
.. nas condições acima, deverão cessar a 31 de \ ci.,-cumstancio.squedetermina,e dâ outm~ pro-

dezembro do anuo vindouro. com excepção dus 1 'V:de,.cias . 
. que se referirem á construcção ou manuten- j . 
. ção de estaLelecimento~ pios e de benefi.cencia. O Congresso NaCional decreta. : 
· .. Art . 3.• Fica. restringido a 15 annos o prazo I Art. 1.• o individuo convencido do crime 
ma~o aos favores desta n~tureza, até agora '.de roubo, commett1do por meio _de escalada, 

· concedidos, devendo o refer1do prazo ser con- ' gazúa, chaves falsas ou verdadeiraS, al'rom· 
, · tado da data. em que a empresa ou companhia . bamento, entl-a.da na. c-asa alheia., de dia ou 

:houver entrado no goso da ioonção_. 1 d~ noute, ameaças e violencia.s à.sjpessoa.s,s~m 
. .Art. 4.• E' da exclusiva attribuição doCon- l distincç~o de 4onos ou de terceirOs, narcotls-

gresso augmento.r e reduzir o prazo da tsen- :mo, sera pumdo com a pena de 6 a 12 annos 
~ de direi tos, peJo que deverão ser conside- [ d~ trabalhos força:! os nas mmas da Repu· 
rados de nenhum dfeito os actos que por- blica. _ . . . 
yentura tenballl ~ido praticados, contrario a<> Art . ~-· S1 das offensas as pe>S~as resultar 

. q~e fica expresso na presente lei. rem fer1mentos gra.v~s ou graYe mcommodo 
Art. 5. • Revogam-se as disposições em con- de saude, a pena. sera de fl a. 16 annos . . 

trnrio. · Art. 3.• Si ante~. no tempo ou depo~ ~o 
:. "'~ ' , - o · • crime, para sua perpetra•;ãc, defeza. do <:_rtml-

. ..,...a, d~ ses;;oes, l de svtembro de 1892.- . noso ou da causa roubada. ou suppt·essao d~ 
. M. V allc.ri.uo • · j testemunha, si commetter morte. a pena_ sera 
' . E' julga.do objecto de deliberação e enviado de 10 a 20 a.nnos, 
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Art. 4.' A tentativa de roubo, nos ca.sos 
desta lei, sera punida com as mesmas penas 
do crime consu.mma.do. 

Art. 5.' Os cumpllces selo considerados co
. autores para a elles serem impostas as meil
mas penas. 

Art. ô.' Nos casos previsros nos artigos an
tecedentes, ah~m do flagrante delicto e ainda 
antes d:.t pronuncia, a a.utol'idade policial po· 
derá :.rdena.r a prisão do dehnquente. que 
em breve tempo remetter~~.com as provas que 
houver colhido, ao j l!iz fbt·maclor da culpa .. 

Art. 7.' O _juiz da cnlpa, log;o que tenha a 
sua disposi:iio o indicütdo. in~t.-t\ml.t'i~ contr<~ 
elle o proL'IlS~o ;·er~t~l. que 1lcvet·ú. concluir 
de.'ltro de 15 dias, s:tlYo ne~es~\chule tle m:tis 
tempo pat'l\ colher mais provas; o que deverá. 
decln.rttr nl\ sua sentcn~,'ll., s! lH'on unda ou 
niio pronuncia. 

Art. 8.• Da sentPnça que pronuneia.1', niio 
ha.Yerá recurs~ algum ll o reo deverá ser lo~o 
submettido ao _jury. de cuja üecis~o. si for 
condemnatoria, tambem nu.o·se ün.ri1 nenhum 
recurso, sal v o o de graça ou revisão, sem pre
juizo da sua execução. 

Art. 9.• Si o juiz não estiver fnncciona.ndo 
ou não estiver .iá convocado, ao tempo da pro
nuncia, o juiz desta. o convocará na mesma 
sentença, communicando-o a quem de direito 
couber o sorteio, para que o proceda. 

Art. lO. Nos casos desta lei o jury se com
porà de 24 juratlos e poderâ. f'uncciouar com 
18 presentes. 

clios. para onde serão r~mettidos pelo Governo, 
acompanhados da guio. do juiz da execuçii.o. 

.Art. 14. O governo nos seus regulamentos, 
pttra execução dest1 lei. organizará. o serviçO 
de exploraç-.ão da8 minas, marcando ordemna.
do aos respectivos funcionarias, ficando esta. 
parte dependente de a.pprovaÇ<Lo do Poder 
Legislativo. 

Art. 15. As disposiçõesprocessuaes desta lei 
sü vigorarão na. Capital Fed:•ral. Aos estados 
fica. entretanro, pet'mittido sujeitarem os seus 
sentenciados i ncur'$OS nas pena.s desta lei, a. 
tra,b:tlhos nos e~tallelecimentds de exploraçii.o 
ue lllÍIW.s da H.epublictt, JeSde que O solici
tarem. 

Art. lü. Fica aberto ao Poder Executiv() 
um credito tte quinhentos contos deres para. 
iniciar o se1·viço da explot·ação das minas 
pttra os fins desta leL 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, l de setembro de 1892. 
-Chrrr;as Labuto. 

\J'otação, em 3• discussão, do projecto 
n. 145 B, conctdendo amnistia aos revoltosos 
que tomaram parte nos movimentos revolu
ciona.ríos de :Ma.tto Grosso, de janeiro a junho 
ele 1892. 

Submettido a votos, e approvado o se
guinte 

PROJECTO N. 145 B-1892 
§ L • O jury de sentença. se compara ~e 

seis jurados e seril. presidido pelo juiz ded~- O Congresso Nacional decreta: 
reito presidente do tribunal, que tera Art. L• E' concedida amnistia aos revolto- · 
voto no caso de empate. sos que romar-a.m parte nos movimentos re-

§ 2.• Por parte do réoou réos, bem como volucionarios de Matto Grosso, de janeiro a · 
do ministerio publico, nü.o poderão ser recu- junlto de 1892. 
sados mais do que tres jurados. . At·t. 2.• Revogam-se as disposições em con-

§ 3. o Da sentença que absolver ha vera re- traria. 
curso n~essario, de appellação, interposto pelo 
presidente do tribunal por occasião de pro
mulgar a sentença. 

§ 4.• O jury da sentença deliberara em pu
blica sessão e na mesma sala do tribunaL 

Art. li. As mulheres menores de 40 annos 
soffrei"â.o a pena nas casas de tra.ballw a el!as 
a:Pl'Opriadas, e para· as maiores de 40 a~nos e 
os homens menores de 60, a pena sera a de 
prj.são cellular pelo tempo da conden:na0o. 

Art. 12. Estes crimes sõ prescrevem no fi.m 
de 2D annos, esteja o delinquen~ dentro_ou 
fóra da Republica, em logar sabtdo ou nao. 
· Art. 13. Para cumprimento desta lei, ~o 
Governo autorisado a explorar minas, acu.Jos 
trabalhos serão submettidos os sentenciados. 

Paragraphounico. Emq~anto se nã~ inicia
rem e inaururarem os serVlços das mmas, os 
sentenciados serão submettidos a. traba.lh~s 

· forçados nas casas de cor~o ou em presJ.· 

Senado Federal, 18 de agosto de 1892.
Prudente J. de MorMs Barros, vice-presidente. 
-Joao Pedro Belfort Vieira, l • secretario.
G•l Dini; GouL,rt, 2• secretario.-A>tlo>tio Ni· 
coláo J[on!cil·o BaeM, 3° secretario.-Thoma:; 
Rodrigotes da Cru=, 4" secretario. 

Em seguida é o pro,jecto adaptado em 3• dis·· 
cussão, com tt seguinte emenda, approvad;~ 
em 2.' discussão, e remettido a comrnissão da 
redaccão. 

Acérescen te-se ao art. l• as seguintes pala· 
vras: e aos dirccta. ou indirectamente envol
vidos nos movimentos do estado do Rio Gran
de do suL 

Votação em 3• discussã-o do projecto n. 150, 
autol'isando o governo a abrir, no exerci
cio corrente, um credito supplementar ·de 
.e 33.826·0-0 para a conclusão das obras do 
prolonga.men.to da E5trada de Ferro do Sobral 
a Ipu, no Ceara. 
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Submettido a votos, e approvado e remet
tido il. commissã<J de redacç-Jo o s~guinte 

PP.OJEGTO X. 160-1892 

O Congres~o Nucional decreta.: 
Art. J.• Fica o governo u,utoris:Hlo a abrir 

no exereicio corrente um credito supplemen
tar na importa.ncia. de 2 33.826·0·0 p<ti"<t a. 
conclusão das obras do prolongamento da Es
trada ue Ferr1) do Sohra.l o.lpú, no Ceará. 

Art. 2.• Rcvegadas as díSl)osiç~es t'ffi con· 
tra.rio. • 

Votaçã.o, em3• discu •sií.o,Jo pro.iecto n. 'JG C, 
deste anno, autoris;tmlo o goHrno a con• 
tracta.r, com quem mais vantagllns omwcl'e, o 
serviço de reboque, po1· meio tle \'tlpOt'"~· uns 
barras do~ rios ltu.pemirlm e l3enevent<~, no 
estado do Espírito Santo. 
. E' submetiido l1. votes e appra\·;;.uo o se
guinte 

PROJECTO X. Oô c - I S!JZ 

·O Congresso Nucionalresol\"e: 
. Art. 1. • E' o governo a.utorisa.do n. contm

ctar, com quem lllitis Vl.lntag'llm offerecer, o 
serVi(:.O de reboque. por meio de vapol·es e 
pelo-prazo de lO annos. nas barr~s dos rios lta
pemirim e Beue>ente, no <'stado de Espírito 
Santo. 

Art. 2. 0 Alem das clausulM do uecreto n. 
9i~7 de 18 de janeiro de 1887, no qne forem 
applicaveis, o contract:mte se obrigara a f<tzer 
o ser>iço com dou~ rebocadores novos e de 
força. motora nunca infel'ior a 40 ca vali os, de
vendo o primeiro ficar prompto em 6 mezes, e 
o S(\.n-tlndo em 9 meze~. 

Em seguida é o ~rojecto adoptado em 3• 
discussão e r-emettido a commíssão de reda.cção 
com _a seguinte emenda, approvada em 2' dis: 
cussao: 

Accrescente-sc: . 
Fica igualmente o governo autorisado a con

tractar com quem maiores vanta()'ens o1ferecer 
o se1•;·iço tle reboqu~. por melo de lanha a 
~dJ:?.Or, nas barras de It1,ju.hy e Laguna.. estado 
.,_aSa.nta Catllarim .. podendo, :para. isso. abrir 
o necessar10 credito. 

''otaçil.o em llíscnssão unic11 do parecer n. 
il, deste anno, cunceclflndo dispensa do ser· 
vil;o ao contínuo Luiz FeL·reira. de Barros~ 

l-!nhmcttido li Yotos, ~ ~.pprovado o se• 
!!Hmtc 

1'.\HECER N. 71-!892 

Acomm is~ã.o de polici~.. attendendo ao es• 
ta.do \'ll.letudinmio do continuo desta. Camara 
Luiz Peroi-r;~ de Barros, o mais antigo dentre 
os de sua cl;J.$se, e aos serviços que ha pres
fu.t!o durante 39 a.nnos, vem IJL'Opor-vos que 
s~ja. este empregado dispensado do serviço· 
com os nctu:tes vencimentos. 

Vob.ção, em 2• discnssão, doprojecton. 161 
deste anno. autorisando o governo a abrir 
nm ct•edito suplementar de 5!0:000$ ti. verba 
n. 17 do art. i " da lei n. 26 de 30 de dezem
bro de 1891. 

0 Sa. PRESIDENTE declara que nã.o ha 
emenda,s a.o projecto. · 

Subm3ttidos successivamente a votos são 
(\, pprovados os artigos I" e 2" do proj ecto. 

E' adaptado para. p<tssar ti. 3• discussão o 
seguinte 

PR.OJEcro N. 161-1892 
Art. 3.• Ficarà igualmente obr·ígr.do ao 

transporte gratuito das malas do wrreio pelo 
meio mais ra.pido e segurO' pal'a. as cidades 
deJtapemirim, Cachoeirodo Ita:pemirim e An-
chieta. O Co;1greso Nacional tlecreta : 
. Art. 4.0 Ob'Mgar-se-1HI a trazer ~empre ba.li· Art 1.• Fica o Poder Executivo ailtorisado 
sado o cana.J. nas barras dos d "lus referidcs rios ~ allr~r um credito suplementar de 5!0;000$ 

. e a. dar commodo e seguro meio de desembar- a VCl'ila do n. 17 .do art. 7• da lei n. 2ô de 
·que a passageiros, cobrando, no ma:x~mo, 2$ 30 de dezembro de 1891. 
· por pessoa adulta. A~t. 2." Revogam-se as dispo;ições em con-

. Art. 5. ° COPlO a.UXiliO, O governo pagara, .trar!O. · 
ao contrMta.dor, uma subvenç~o annua.l ate Votação,em 1• discussão, do projecto n. 118 

. .30:000$, em prest.ações mensaes, depois de d~ste anno, a.uto1•isando o governo a reorga· 
vencidas. UlSar o serviço da. Repartição Gera! dos Tele-

Art. ô. • RevoJam-se as disposi~-ões em oon- gropl1os e a Dlte1•ar o reSIJectili'o regulamento, 
traria. _segundo as bases que estabelece. 

Sala. das oommissões, 22 de,julbo de ISg-2.- E' adoptado em 1• discusS'J.o o seguinte 
Pruderue J. áe Morae.t B(ll'l',,s, vice- pre-

. sidP:nte;- João J?edrD Belfor; Yieim, I• se~re
ta.rio. -Gil Dini; Got.(la.rt, 2' secretario.-Tfw
~~•as Ron'rÜJUeS tia CrtL::. 3> s~ct·etarío interino~ 
-F. M. i:ta. c~~.~J,a.ll<;tio~-, 4° secretario int.E-
1'ino. 

PROJECTO l'i- 118-1892 

O Congresso Nacional decreta : 
A!t. J • ~ Ficn o goYel'no a.utorisado a reor-. 

galllsa.r " ;; serviço da Repartição Geral dos 
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Telegraphos e a. alterar o respectivo regula-~ Am:~.nuense.,.... . .... .. . . .. .. 
mento. de accordo com as seguintes bases : Encarragar.lo do deposito ....... . 

A Repartiç:ão Geral dos Telegrapllos ticariL Continuo ... . ............ , ..... . 
a. cargo c~e uma directoria geral e consta,r(• Mescre ua lancha ..•...•...... 
das tres dwisões seguintes : Machinista. . .... ........ _ •.... 

1 • Administração geral, .que com:prehcn- Foguista ....... ........... .. . _. 
dera directoria, secretaria, archivo, tllesou- Marinheiros, diaria. ate 4S000 
raria, almoxarifado, lii1l1as e estações ; Serventes, diari<~ até 4~ÕO · 

2 . • Secção tecbnica., que tera a seu cargo o. Linl a. ta - . ~ · 
organisac:ão de pro,jectos e mais tr(),ba.Ihos te- 1' ~ e es çoes. 
chnicos relativos ao serviço telrgra.phico. e Engenlleiro-chefe de distl'icto .. . 
comprehenucrU. ~criptorio czntral, escripto· En:<enheiro-:~..iutlant.e .. • . ..... . . 
rio de de$nho, gabinete de experienclas, u.ula. ln$pcctor tle I• clns.se ...•..•. .•. 
telegrapbica e otncinas ; Insp<'ctor do~· clo..,-sc .. •.. . •.... 

3. • Contalloria. ge:al ?~ secç;.,'io ~a. t•eccim. e 1 In~p~wt· de 3• elas ·l' •.• •.•••..• 
despeza. get·al da. repartiçao. !'la ~we de cadu. Fettllt .•.•.•.. .•. . .. .. . . . .... . • 
d.istricto )la.vet·.i. u ma. sub-conta.dot'ia incum· Guardn.s e tralmlhrulorcs, tli i~t'ia 
blda. da. ft:!ca~isação da receit.'l. e despew. no de}$ a~~JOO. . 
mesmo dJstrlcto. Tele..,raplustn-chr1c .• . • ..•.•... 

Art. 2.• A hiera.rchia. e os vencimentos dos T~lC;!I"J.t>his ta de I·· clas..o.e .... •. 
. funccionarios da Repa.rtiçilo Geral dos Tele- Tl •legt•J.ph!sl :~ tle 2• cla.s~u ••..• . 
gra.phos serão regidos pela disposi~-ão da se- Tele::;t~tpln~t.a de :J • r la.~ se •...•• 
guintc tabella.: P~··L~tcante •.• .. .. . ... ....... .• . 

Vtgtu. de I• classe ............ . 

Administração geral 

Directoria. : 
Director geral ............... .. 
Vice-director ....... •. . . . .• .. . . 
Engenheiro-aJudante .•.. . ....• 

Secretaria : 
Secretario . . .. . .. ... ... .. .•• .. 
Officia.l. •.....• .... .. . •... .. .. 
Primeiro esci"iptur-<~orio ... . .... . 
Segundo escripturario ..... . .. . 
Amanuense .•. .• . . • ... •. .. . ... 
Porteiro ... •. .... . .•.•....•.... 
Ajudante do porteiro . •. ........ 
Continuo .. . ............... . •.• 

Servente'3, dia!' ia a.té 4$0~10. 
Archlvo: 

Offieia.l-archhista. . ..• •.. .. . ... . 
Ajudante do archivista ..... . . . 

Thesouraria: 
Thesoureiro (inclusive 800$ para 

q\~e~ras) .................... . 
Escr1vao .. - ... . ............... . 
Fiel. . . ............. ·-.-··· · .. · 
Amanuense ...............•.... 
Continuo ..... - ............. .. . 

Almoxarifado : 
Almoxarife .. • • . .• .. • •.• . . ..... 
Escrivão ... .... .. . ... .. ....... . 
Despachante •• . · .... ..... . .... - . 
FieL .• ; . • · . ..... . ....... ; .. .. .. 
Segundo eseripturario ... ; .•.. •• 

!8:00~'000 
12:000$000 
7:200$000 

7:20®J()O 
5:400$000 
4:8000000 
3:800$000 
:3:000$000 
S:oootOOO 
2:400:.> 00 
'2: OOOS;OOO 

5:4l:OS;OOO 
3:000$000 

7:800$~00 
~:S00$000 
3: 6008000 
3:000SOOO 
~:000$000 

6:600SOOO 
4:200$000 
4;200$000 
3:600$000 
3:800$000 

Vigia. utl 2.~ class~ ............. . 
Esm:et.-J. Llc I" cla.s$e .....•....• 
E:>ta.leta de ~· clas>e ......•••.• 
l~st.-l.lhta de a• classe e ~-ervente~. 

diariu. a.te :.l/}'000. _ 

Secção tecbnica 

Escriptorio Central : 
Chefe ... .. . ... . .... .... .. . .. . 
Telegr-.lphista.-ehere . .. .. .• . .•.. 
Official. .. ...... ....... . ...... . 
Segundo escripturario •• ~ ... •. • 
Ama.nuensa . ........ ... • ... .•. 
Continuo .... .. ......•.• . ...... 

EsCl'iptorio de desenho: 
Desenhista-chefe: •. . ..... .• .... 
Desen h ista.-a.uxiliar ........... . 

Gabinete de experiencia>: 
Engenlleit'O-a.judante ..... •..... 
AUDliar • .... .. ....••......... 

Aula tele.,o-ra.phica: 
Engenheiro-ajudame ....•...•.• 
Telegrat.hi~ta de 1' classe ...... 

Officinas: 
Chefe da officina ........•...... 
Ajudante do ch · f~ .. ...... . . . . . 
Offi ci<\l da. officina . . ...... . . . . . 
Opera.riode I• clas.;e .. .. ... . .. . 
Operario de 2~ cJa.;;sse ..... . . .. . 
Operario de 3•classeo . .. : .. .. .. 
Ope~io de 4• classe • •••••••. •• 
Aprendizes e serventes, (liaria. 

a.té 4$000. 

95 

3:000$000 
3:000$000 
2:000$000 
3:000$000 
2:60QSOOO 
l :800$000 

!1 : ()()0$0011 
7 :200~)11 
lj;()(JI.r.:tiOJJ 
4::íl~Ml0 
;{ ;;j(j(~l() 

-:! : 1~.100 

7 :200$000 
-I :!!O<Jí.:,Q(J() 
3:800~J 
3:000..:000 
Q•OOOSoou 
i;200~ 

ooo$ooo 
1:800$000 
1:400$000 

9:800SOOO 
7:200$000 
5:400$000 
3:800$1)60 
3;000$(100 
2.:000$000 

7:200$000 
3:800$000 

7:200$000 
2:400$000 

7:200$000 
4:800$000 

7:800$000 
6:000$000 
4:2009)00 
3:600$000 
3;000$000 
2:400$000 
1:800$000 
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I. 

contadoria Geral 

Escriptorio central: 
Contador geral. . . . . . . . .... ... . 
Officinl ...••.••.•.. ....••..• .•• 
Amanuen$e ........... · ...... . . 
Continuo .......... ..... ..... .. 

1 · ~~: 

Chefe ••.... .• ..••• . .••. ••..•.. 
Primeiro e.~crlnturorio ..... . .. . 
Segundo escripturario . • ..•.. ... 
Amanuense ....... .. . ........ . . 
Continuo ..•.••••.. .....•. •• ... 

2• l!lecçàa: . 
Chefe .......... . ... .•....•. ... 
Primeiro e'crlpturorio ........• 
·segundo e~criptura.rio ..... . ... . 
Amanuense ................... . 
Continuo .....•........•... · . . . 
Su~nta.dorias de 1~ cl,as,;e : 

Contador ....... . ......... .. .. . 
Tbesoureiro (inclusive 400$ para 

quebras) ....• ........•..... .. 
Esoriptur~rio ............... . . . 
Amanuense ....•.•......•.... •• 

Sub-contadorias de 2• classe : 
Contador-thesou.reiro ..•.••...•. 
Escrípturario . ................. . 
Amanuense ........... . ....... . 

9:800$000 
5:-!C0$000 
3.000$000 
2:000$000 

6:600$000 
4:80()$1l00 
3:800$000 
3:00080o0 
2:000$000 

6:600$000 
4:800$000 
3:800$000 
3:000SOOO 
2:000$000 

5:400$000 

4:600$.000 
3:800$000 
3:000$000 

4:SOOS000 
3:600$000 
2:4~ 

Art. 3! Os teleoaraphista,s de 1• e 2~ classes 
são equiparados re-pectiva.mente aos tele,ura· 
phistas de 3• classe e praticantes. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

O SR. BEYILA.QUA (pe/4 orde,~) pede dispensa 
de inter~ticio para o projecto. 

· · Consultada a camara é concedida a. dis· 

pe~~ em i> discussão, doprojecto n.15l, 
deste anno, crea.ndo uma. colonia correccional 
no proprio na.cionat-Fazenda da Boa Vista
na. Pa.rahyba. do Sul,estado do Rio de Janeiro, 
especifica os indivíduos !iUe a eUa. podem ser 
recolhidos e d& outras providencia-s. 

E' adaptado em 1• discussão o seguinte 

PROJEC'l'O N. 151-1892 

O Congresso Na.ctona.I decreta. : 
Art. 1.0 A crea.ção de uma. colo·,ía correc

ciona.l no proprío nacional-fazenda da Boa 
Vista.-. existente na Parahyba do Sul, para 

· oorrecção, pelo trabalho, dos vadios,va.,"ll.bun
dos e capoeiras que forem. encontr&dos,e como 
taes processa.dos, u capital Federd. . 

Art. 2. 0 São comprebendidos nessas elas· 
ses: 

§ 1. • Os individuas de qualquer dos sexos e 
qualquer idade que, não estando sujeitos ao 
poder paterno ou sob a direcção de tutores ou 
curadores.sem meios de subsistencia., por for· 
tuna propria, ou profissão, arte;officio,occupa· 
ção Jegal e honesta em que ganhem a vida 
va..,O'fl.l'em pela cidade na ociosidade ; 

§ 2. 0 Oa que, por habito, andarem arma.dos 
em correrias, provocando tumultos e incutin· 
do o terror,quer apprbveitando o movimento 
da população em festas e solemnidB.des pu· 
blicas, quer em ma.nifestaç,iies de regoziJo e 
reuniões populares ou outras quae.squer cir· 
cumstancias ; 

§ 3.' Os que. tendo quebra.do os termos de 
bem viver em que se ha.ja.m obrigado a tr;. ba
lha.r,manifestarem intel!ção de viver no ocío, 
ou exercendo industria. iilicita., immora.l ou 
vedada. pelas leis. 

Art. 3. o o recolhimento a colonia. reo.lizar
se-ha. medea.nte um processo summa.l'io, em 
que se respPitem as condições de deresa.,e sen· 
tença de que ha. verá recurso, em que se de· 
termine o lapso de temp:J de resídencia. na. 00· 
lonia, e o trabalho a que .ficará. sujeito o con
demnado. 

Art. 4.• Além dos trabalhos ag-rícolas, esta
belecer-se-hão na coloniB. fabricas, ou offici· 
n~. de modo a serem a.proveita.da.s as a.pti
does e serviços dos condemnados, tendo-se em 
consideração o sexo e a. idade. 

Art. 5.• Não se comprebendem nesta lei os 
fartos que; pela legisla.çã.o criminal e penal. 
são definidos e sujeitos á maior penaJ.ida.J.e ahi 
~tabelecida. 

Art. 6.• O governo expedira os regulamen· 
tos n~cessarios á boa execução desta lei e or· 
ganisação· administrativa da colonia., podendo 
nesse sentida despender ate a. quantia de 
89:~. 

Art: 7,0 A commi~o dessas penas e da 
competencía. das juntas correecíonaes. · 

Art. 8.• Re>ogam·se as disposições em con-
trario. . 

O Sa. FMNÇA C.mVALHO (~la ordene) pede 
dtspensa. de interstício para o projecto. 

consultada a casa e concedida a dispensa 
requerida. 

Votação em J• discussão, do projecto n. 81, 
de 1891, re,<>Ulando as promoções na. armada, 
em tempo de paz e em tempo de guerra.. 

Submettido a. votos é adaptado em 1• dis
cussão o seguinte 

PROJECTO N. 81 DE 1001 

Art. 1.• O àcce.~ aos postos dos oftlciaes na. 
armada se:r-.i. gradual e successi.vo, desde 2• UI· 
nenta até a.tmira.nte. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:33+ Pág ina 9 de 34 

Sessão em 6 de Setembro de 1892 97 

Art. 2. • As va,rras que occorrerem no quadro 
dos offi.ciaes da a.rm<~da serão preenchidas á 
proporção que se derem, de accord.o com o 
§ 8' do art. 7." 

Tempo de pa; 

os offieia.es, desde o posto de 2D tenente até ao 
de capitão de fragata.. 

§ 3.' Os officiaes superiores deverão com
mandar um anno, pelo menos, e, com ex
cepçã.o dos capitães de mar e guerra, servir, 
durante igua.l prazo e antes d1,1. cotnJlrlssãa de 
comma.ndo, de immediato em navios com-
mandados por um official de patente superior 

Art. 3.0 As vagas no posto de 2• tenente a sua. 
serão preenchidas: § 4. • Os officiaes superiores não poderão 

§ 1.• Pelos guardas-marinha que houverem ter accesso ao posto immediato emquanto não 
completado dous annos nl'.l511e posto, sendo um, houverem servido nos postos em que se 
pelo menos, de . embarque em navios de acharem ma.is um anno além dos exigidos no 
guerra, em seguida ao ultimo anno do curso § J• deste artigo. 
lectivo d~t Escola. Naval. § 5.• A exigencia do pa.ra.grapho a.n~ 

§ 2. • Na falta. de guardas-marinha.. e quando dente poderá ser díspensada para. os capitães 
as nece~sidades do serviço o exigirem, pelos de mar e guerra quando, por deficiencia. da. 
pilotos da armada que tiverem quatro anncs aondição a.Ui estabelecida, nã.o haja por quem 
ae emb&.;:q_ue em na vias de gnet'l'!L e se ~h a.· preencher as vaga.s existentes no posto de 
rem hn.bllitados pela Escola Na.vn.l no exame contra-almirante. 
de pilotagem. Art. 6.• O a.ccesso entre os otliciaes gene-

§ 3.• Os pjlotos só serão admittidos no qua.- raes podero ter lagar sem dependencia. de 
dro dos otnciaes da armada em tempo de tempo de serviço no posto immediata.mente 
guerra e. ainda. assim, quà.ndo haja falta. de inferior. 
officiaes. Art. 7 . o Nas promoções do corpo d&armada 

Art. 4. 0 Os 2•• tenentes procedentes da observar-se-hão as seguintes regras: 
classe de pilotos não poderão ter accasso n.o § 1 . • As vagas no posto de 2' tenente serão 
JlOSto de 1 o tenente, sem se J!lOStrarem h!l-bL- preenchidas nos termos do art. 3• e oous pa
litados, por exame, na~ segumtes matel'las: ragraphos; 

Electricidade e meteorologia; § 2.• As vagas no posto de I• tenente serão 
Balistica., artilharia e torpedos ; preenchidas na proporção de quatro quintos 
Machina.s a va.por e construcção naval; por antiguidade e um quinto por mereci~ 

Direito internacional maritimo e tactica m§~~~ As vagas no posto de capitão-tenente 
na;k's exames serã.o feitos na Escola Naval. ser-:io preenc1li4a.s. na proporção de tres 

Art 5 o E' di - 0 essencial para a.ccesso qu~rtos por antlgmdade e um quarto por me-. . . con ca . . remmento; 
ate ao posto d~ contra-almirante : 0 se~VJ~o a. § 4.o As vagas no posto de capitão de ii'a
bordo dos na.vws de gue~a ou transpo te ~~ ga.ta serão preenchidas na. proporção de dous 
Estado J?.L'Omptos a. navegar o~ que, em co terços por antiguidade e um terçú por roere-
certo, nao exceda este de 90 días. . cimento· 

_§ l." O ;prazo min!Jno deste servrço, 11:1~ § 5.• .~vagas no posto de capitão de mar e 
na.o podera ser SUP,P~1do por. outro U.e qu guerra. serão providas na proporção de me-
quer natureza., sera · de quatro a.nnos para os tade por anti.,.uidade e metade por mereci· 
2•• tenentes, de tres a.nnos -para os . ~~· te- mento· "' 
neni:es, de dous annos pa.ra os caplta.es-te- § 6. ~ As vagas no posto de contra-&lmi
nentes e de fragata. e de um a.nno . para . os rante serão providas por merecimento· 
capitães de mar e guerra, a bordo d~ na nos § 7. • Todos os demais postos serão providos 
de guerra, ou mercantes e, neste ultlm~ caso, por antiguidade· 
quan~o o embarque for para instrub~~ ~~ § s. <> As promoções devet";i.o ser feitas no 
em -:ragem ~e um por~ s. _outro em 0 ~ _ prazo maxi.mo de quatro mezes e meio a par
~rnço publico ; na pr1men'(J. dest-as duas_ ul tir da data. em que houver conhecimento otli
trma.s hypoth~ o e.m~arque sera por escala cial da. existencia. de alguma vaga. 
e por tempo xnmto h!'lltado, e na segunda, 0 Art. s.• São condições de merecimento: 
omcia.I em viagem, Sl for l• ou 2• tenente, . . . . . • .. 
deverá remetter ao Quartel General da. ~a- . 1. • In~lligencm, zelo, disc.zplina militar e 
rinha logo que ohega.r ao porto de destmo, Instrncca.o; 
um r~atorio technico e circumí.ltanciado da. z.a.Ma.IOr te!llpo de commando no mar com 
viagem. · boa.s 1nformaçoesi . . 

§ 2. o .Além dos prazos estipulados no ~- 3 .... Apresentação d~ trabalhos scten~cos, 
ragra.pho anterior, serão obrigados a serVll' relativos ao aperfm.çoam.en~ da m.:mnha., 
mais um anno; pelo menos, nas flotilhas, todos que revelem estudo~ applica.çao; 

·Carnafa v. v 
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~- .· ... . 

4.• Maior tempo de serviço em estado
maior com boas informações; 

5.• Maior teinpo de serviço comoimmediato 
com reconhecido zelo pela flscalisação, asseio 

· e disciplina dos na vi os; 
6.• Maior tempo de eml;arque em navios de 

guerra no mar, com boas in1brmaçües; 
7. • Bom desempenho de com missões scíen

.tificas lle nomerujio do governo; 
8.• Zélo reconhecido no serviço e admi· 

· Distração dos e;;ta.belecimeutos tle marinhll.; 
9. a Economia, hem entendido, realizada nas 

de.~D.s dos navios e esta.belecimentos de 
·· marinha. 

.A:rt. 9.• A compa.ra.ç-l.odemerecimentopa.ra 
as promoções só poderâ. ser feita do seguinte 
mooo: 

Para a. promoção a contra-a.lmira.nse, entre 
todos os capitãe:~ de mar e guerra em condi· 
ções de serem promovidos; 

Para a promoção a capit5.o de mar e guerra, 
entre os lO capitã.es de fragata mais a.ntigos 
em condições de serem promovidos; 

Para a promoção a ro.pitão de fra,nata., en· 
tre os 15 capitães-tenentes mais antigos nas 
condições de serem promovidos; . 

Para a. promoção a capitíi.o-tenente, entre 
os 30 primeiros-tenentes mais antigos nas 
condições de serem promovido5; 

Para a prom~.ão a primeiro tenente, entre 
os 20 segundos tenentes mais antigos nas con· 
diç-õe.s de serem promovidos. 

Art. 10. A antiguidade para. os a.ccessos 
· será contada. da. data do decretodo ultimo 

posto. 
Para os guardas-marinha. a antiguidade 

será. determinada de accordo com o regula.· 
. mento da Escola Naval. 
· Al't. 11. Os gua.rdas-marinha :promovidos 
a segundos-tenentes, .na. mesma data. em que 
o forem os pilotos, serão considerados mais 
antigos do que estes. 

· Art. 12. Não se conta.ré, para. a antigui
dade dos offlciaes da. armada, o tempo: 

I_. • De licença. registrada para tra.iar de 
interesses particuJa.res; . 
. 2:• De cumprimenm de sentença, condemna

. tDria.; 
, .. . 3. • De serviço estranho á repartição da. ma· .,: ... ··· · · . rinha; 

/"-. · . 
. -~ . 

4: 0 Que exceder de um auno de perma.nen
cia na reserva por motivo de molestia, salvo 
o de lesãQ adquirida em ser~iço; . 

.s.• De licença por ma.is de dous a.nnos para. 
empregar-se na. marinha mercante. . 

Art. 13. São exceptuados da regra. estabele· 
cida. no § 3• do art. 12 os o.fficiaes do quadro 
enraordina.l'io, e os que exercerem os seguln· 
tes ca.rg~ ou commissões: 

De Presidente da Republica. ; 
De ministro ; . . 
De membrt do pa.rla.mento ; 

Mtssão diplomatica. extrMI'd.inaria · 
Commissã.o ou ca.rgo militar na. ~partição 

da guerra de caracter temperaria · 
Commissão . scientifica dentro ~u fóra. da 

União, por conta do governo. 
Art. 14. Sempre que as vagas, que tiverem 

d_e ser preen~hido..s por antiguidade, compe
ttrem a otnc1aes que tenham sido incluido~ na 
lista orgnnisarfa pela commissão de promo
ç~ de que fal~a o art. 21, para. as promo
çoes por merec1mento, ser-c~.o providas com a 
dupla. declaração de antiguidade e mereci
~r;~ento, sem prejuizo do principio de mere
Cimento pa.ra. os que estiverem na 1nesma. 
lista.. 

Em operações de gv.crra 

At:t· 15. Conta.r-se-ha em dobro, pa.ra pre
enclumento dos prazos designados no art . 5o 
e seus paragrapl:lo, o tempo que os offici<WS 
passarem em operações activas de guerra. 

O Quartel General da. Armada. mandara lan
çar nos assentamentos do otllcia.l o tempo de 
que falla este artigo. 

Art. 16. As condições de que trata os arts. 
5• e 7• e as disposições do a.rt. 21 poderão ser 
dispensadas : 

§ 1. • Quando ;não h ou ver offlcia.es habilita
dos na fórma.da lei e for urgente preencher 
as Tagas que se derem nos naviC\'l empre,.,"CCdos 
em operações activas de guerra. ; 

§ 2• Quando julgados relevantes os ser
viços prestados em operações de guerra ; ex· 
cepto os o.fficiaes generaes, que, por taes ser
viços. serão gala.rdoados com pensões ou 
causa. equivalente ; 

§ 3. • Nos casos indicados nos dons parn
gro.phoa antecedentes, a. promoçã.o será feita. 
por proposta do commandante em chefe das 
forças, que para isto será obrigado a ouvir 
os 'generaes sob suas ordens, e cujas opiniões 
deverão acompanhar essa. proposta. 

Art. 17. Os ofllciaes pristoneiros de guerra 
conservarão os seus direitos de antiguidade, 
si o aprisionamento não for devido a. mo
tivo reprovado, assim juJ.,o-a.do pela.s leis Iili
litares. 

Aquelles que cabirem em poder do inimigo 
praticando actos de bravura, poderão ser pro· 
movidos por merecimento, si por antiguidade 
não lbes tocar o a.ccesso ; mas, no caso con· 
traria a esta u1 tima. hypothese, serão promo' 
vidos com a. dupla decla.~.ão de antiguidade 
e merecimento. · 

Dispotiç{ies gerats 

Art. 18. Ficam pr.:~hibidas: 
· 1. o Qualquer promoção com a clattsula. 

sem prejtci;(). cta antiquidooc de quem a. tiver 
.maior; · 
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2_. • A con~sã.o de graduaç-ão · no posto su
periOr. 

Art. 19. Nenhum official poderá ser em
pregado nos corpos de marinha e oútros esta
belecimentos e commissões estranhas ao ser
viço naval actiYo,sem haver satisfeito ~\S con
dições de embarque exigidas para acceseo ao 
posto superior. 

Pa.ragrapho unico. Os segundos tenentes 
não poderão ter commissões outns que niio 
as de embarque, devendo-se entender por es
tas só as que forem desempenhadas nas con
dições do art. 5• e seu § 1•. 

Art. 20. Não podem entrar em promOÇ<1o : 
§ 1. • Os guardas-marinha, pilotas e o!fi· 

ciaes da. armada. proceESa.dos . em conselho de 
guerra, no fôro commum ou em conselho de 
investigação, por máo procedimento ha.bitua.l, 
ou irre,"Ularmente ausentes do serYiço, e os 
que estiverem na reserYa; mas si forem 
absolvidos, justificarem a. ausencia. ou regres
sarem áad.ividade, e houverem sido preteri
dos na promoção por antiguidade, publicada 
durante o tempo do processo, ausencia ou 
inclusão na reserva, serii.o logo promovidos 
com antiguidade daquella promoção, e in· 
cluidos no respeetivo quadro, ficando então a 
estes aggregados, emquanto não houver va.gl\, 
os officiaes mais modernos que excederem o 
mesmo quadro ; 

§ 2.• Os offi.ciaes em. inactividade, salvo si 
for esta devida à licença para tratar de sua 
saude por espaço de menos de um anno, ou 
nos casos previstos no art. 17. 

Art. 21 . Nenhuma. promoção ter-.í. logar 
sem ser ouvida uma commis.--ão formada _pot' 
todos os offi.ciaes genera.es do serviço activo 
presentes na. Capital Fede-rol, a qual com mis
são, no mais breve prazo, organisa.rã. uma 
lista dos mais antigos par~> a promoção por 
antiguidade, e para. a de merecimento uma 
de tres nomes para cada vaga, tirados dos 
officiaes que o tiverem maior, observadas as 
disposições do art. 9• . 

§ L• O prazo de que acima se trata. ser-á ti
. xado em Í'egUlamento. 

§ 2.• Para. a. promoção por merecimento o 
·ministro é obrigado a escolher de entre os 
· officia.es propostos pela commissão de promo
ções referida no a.rt. 21. . 

§ 3.• Destes officiaes os não ~scolhtdos de
~rã.o entrar na proposta segUinte, e quando 
a. comm.i.SSão de promoções entenda excluir 
algum dellt?.'i!, ·deverá da:.- por escripto a razão 
diSto. 

§ 4.• os votos da. coinmissíi.o de promoções, 
· . quer pró quer contra, deverão ser funda· 
.mentados. 
_ § s.• No . caso de . igualdade de eondi~ 
demer~eiínento ser& preferido o official ma.1s 
~Ü~- . 

. ·'\rt. 22. Os officiaes que se julgarem pre
.JUdlcados com a classificação da commissiio 
de promoções. de que trata o art. 21, ou por 
serem . mal collocados. na lista, ou :POr have. 
rem Sido della e:x.clmdos, poderão reclamar 
peran~ o ministro da marinba, que manda· 
rá ouv1r a m~sma commissão · e no caso de 
n~o serem attendidos os recl:i.ma.ntes. o mi
mstro tJ.ra a promo~ilo, mandado publical' 
na folha ofllC!al o parecer da commissão sobre 
a rcclamaçi'tO. 

No regu~mento paro a execução desta lei 
marcar-~hao os prazos e condições para a.s 
reclamaçOes. 

Art. 23. Os officiaes lentes, ~ubstitutos, 
protes.~res, adjuntos e mestres da Escola 
Naval ~:m~r-ão por inteiro, para. o. promoção 
poe anttqutda.de_ no quadro respectivo, o 
tem:PO que serVlrem em seus empregos. 

Art . 24. O quartel general da à.rma.da. or
;:a.nisará annualmente escalas de embarque e 
de commissões em terra para os offiéin.es, não 
devendo nenhuma destas exceder de tres 
anuas . 

Art. 25. A mesma commissiio de promocões 
refel'ida no art. 21 organiS~trã. crulo. anno um 
quadro dos off!-::iaes que estiverem n•) caso de 
commandar. 

§_ 1. • Nenhum official poderá comma.ndar 
ma.1s ue dous annos, salvo si não houver mais 
officiaes no quadro referido llO art. 25. 

§ 2 .• Nenhum officia.l poderâ. ser nomeado 
para com mandar si não estiver no quadro ·de 
<-'ommandantes, de que fa.lla o pa.ragrapbo a.n
terior ; todavia, quando se tratar de missões 
especia.es, o ministro pod.era escolher pa.ra. 
com.mandar qualquer officia.l fóradeste quadro. 

§ 3. • O :paragrapho anterior não se entende 
com comrnando de estações, de divisões e 
commando em chefe; com..missões todas estas 
que serão dadas a. offi.ciaes da escolha do mi-
nistro. · 

§ 4." Nenllum official poderá ser riscado do 
quadro de commandantes sinão yor falta gra
ve, ouvida a respeito a commissao de promo
ções, 'de que fa.lla. o art. 2 I . 

Art. 2Q. As informações de caracter reser
vado não :poL\erão servir de fUndamento para. 
ajuizar-se do merito ou demerito do officiá.l. 

. Disposições t1·ansitarias 

l.O As condições do art. 5• e seus ~ra. 
pllos só serão exigidas tres annos depois da 
data da promulgação desta lei. 

2.• Os capitães-tenentes e de fragata que, 
ao tempo da promulgaçã.o desta lei, já. tive' 
rem satisfeito ou estiYerem satisfazendo o q,_ue 
determina a pa.rte l • do§ 3• do art. 5•, se-ra.o, 
não obstante, ob1iga.dos a satisfazer o que pre
ceitua a segunda parte dos mesm~ ~
pb.o e.a.rtigo. . 
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0 SR. AUGUSTO FREITAS (pela 01·dem) pede 
verificação da -votação. 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se 
ter sido approvado o projecto por 75 votos 
contra 32. 

Votação da. Ja discussão do projecto n. 145 
A, de 1891, mandando realizar, por concur
rencia publica, as obras :PUblicas federa.es que 
devem ser construídas exclusivamente a. ex
~nsas da União, podendo ser tambem por 
administração as obras militares, as de grande 
urgencia. e as de pequena. importa.ncia. 

vehiculos e caixões para enterramento de in
digentes. 

Art. 5. • Os teiTenos, de que .trata o artigo 
:precedente. poderão ser demarcados no inte
rior da área destinada aos cemiterios mu
nicipaes. 

Art. 6. • Salvo os casos ex:traordinarios de 
epidemia, ficam prohibidos os entemmentos 
em commum. 
A~t 7.• E' liv.re o commercio de olúectos de 

serv1ço funerarto, bem como o fornecimento 
de vehiculos para. conducção de cada veres. 

Art. 8.• Nenhuma regra.. poderá ser im
posta. pretendendo regulamentar a ornamen
tação das sepulturas ou as condições estb.e
ticas dos caixões funebres. 

O SR. PRESIDENTE-Declara que ha ao pro
jecto n. 145 um substitutivo apresentarlo pela 
commissão de obras publicas e colonisação, 
que vae submetter a dot.os. 

submettido a votos é approvado o seguinte 
substitutivo. 

Art. 9. • Fica o Presidente da. Republica 
autorisado a mandar fazer a conta. de que 
trata o art. 8° do decreto n. 843, de 18 de 

O Congresso Nacional decreta: outubro de 1851, para o :fim de ser indem-
Art. 1. o As obras publicas federa.es que de- ni~a.da a. Irmandade da Santa Casa de Miseri· 

vam ser construidas exclusivamente a. expen- cordi::l. da Capital Federal. nos termos do ci
sas da. União serão sempre reaJ.izadas medi- tado decreto, pa.l'a o que serã. opportunamenie 
ari:te concurrencia publica ; exceptuam-se, votado pelo Congresso Nacional o necessario 
porem, as obras militares, as de grande ur- credito. 
gencia. o as de pequena im.portancia., as quaes Art •. lO. Revogam-se as disposições em 
t>Oderão ser tamb!!m executadas adm.inistrati- contrano. 
va.m.ente. O S.a. BEYILAQUA. (p~la. Qrdem) pede dis· 

Art. 2•. Revoga.m-se as disposições em con· pensa. do intersticio pa.ra o projecto. 
tra.rio. Submettido a votos o requerimento -votam a 

Fica prejudicado o projecto primitivo. favor 50 Srs. deputados e contra. 55 
V~o. em !•discussão, do projecto n.l06, 0 S p N" ... · • · 

de 1891, pa.'lS&lldo á. municipalidade a admi- . R, RE~IDE~ :-- ao •Ol conaed1da a 
nistraçãú dos cemiterios publicas, dã. outras dispensa: de mt~rs~c1o. _ . . . 
providencias e autorisa. 0 Presidente da Re--· Votaça.o, em 1 ~1scussao do prOJOOto n.l55, 
publica. a mandar fazer a conta, afim de ser deste a.nno, autol'l.Sa:-ndo o ~overno a contra
indemniZada. a Irmandade da santa Casa da ct.a.r com o e3genhe1ro Mel ville ~ora as obras 
Miserioordia. da capital Federal. que~ propoe a ~xecutar, por Sl, ou a com

panhla que orgalll2al', na Ilha das Enxadas, 
no porto e bahta do Rio de Janeiro, medea.nie 
eondi~.ões que estabelece. · 

E' adaptada. em 1 • discussão, o seguinte 

PROJECTO I\. 100 - 189] E' a.dopt.a.do em I• discussão o &e,"Uinte 

O Congresso Nacional decreta ; PB.OJECTO N • 155- 1892 
Art. 1.• Os cemiterios publicos passarão. 

desde a. data d& presente lei, a ser a.dminis- O Congresso NMional deci'eta : 
tra.dos pela. autoridade municipal. Art. L o Fica. o go\·erno autol'isago a. con-

.Art. 2." Os cemiterios pertencentes a as- tractar com o engenheil'o civil Melville Hora., 
socia.ções religiOsas continuarão a ser a.dmi· pa.ra., por si ou companhia que organisa.r, 
nistrados por ella.s, respeitados os re.,"'Ula.men- executar as seguintes obras no porto do Rio 
tos da. policia. e hygiene funerarias. de Janeu'o : 
· Art. 3. 0 Compete }ltivativamente á. autorí- . 
dade municipal a. escolha e acquisi~ de ter- a) A est~nder a ifue, das En~das por: todos 
renos. que de futuro forem precisos, :pare. a. os lados ~téalcança.r a profundidade ~for_me 
fundacão de novos cemiterios, nãv dependen- de ~ ~ Iuglezes, pelo menos, na mare bacra 
do sua inauguração de qualquer ceremonia. ordina.na. 
religiosa.. · b} A construir na ilha depositas alfl).ndega.-

Art. 4.~ Incnmbe á mesma autoridade a. dos de capacidade total de 20.000 tonela.dà.s, 
cessão de terrenos a quaesquer associações re- de modo que os transatlanticos atracados pos
ligiosas pa;ra. esta.beleeimento de cemiterios sa.m ser cii.rregados e desca.rregados direcla· 
particulares, e liem a~m o fornecimento de inerrte dos mesznos depositas.. 
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c} Construir da ilha das Enxadas até a ilha. das Enxadas ou em qualquer de suas 
Prainha um viaducto de ferro (ponte adua.- pontes. 
neira} e no ponto distante, mais ou menos de b) Cem reis de 27 llences por mil reis, pela. 
500 metros da Prainha, uma ponte hydrau· tonelada de registro de todo e qualquer navio, 
licagyratoria, com quarenta metros de com- cada vez que se abrir seu registro para carre· 
primento. gar ou descarre!,rar ao longo das obras do sup· 

Em perpendicular a esta. parte do -viaducto, plicante ou da em:preza que orga.nisar. 
comprehendido entre a. ponte hydraulica. e a c) Os passageiros que transitarem nos ca.r
ilha das Enxadas, podera o supplicante oon- ros da estrada nos diversos viaductos, ou 
strui~ pontes auxiliares, de não menos de 8 pontes, pagarão: tr~zentos réis (la classe), 
metros de largura e não mais de 150 metros duzentos réis (2" classe) , cem reis os trab&
de comprimento. lhadores da esti-va; os immigrantes, soldados 

d)'O supplicante, ou empreza q_ue organi- do exercito o armada, empregados do correio 
sar, edüica.rá. em terrenos, que para e.sse fim e telegraphos serão transpol't.ados gratuita
desapropriara nas immediações da Prainha, mente. 
um deposito geral de mercadorias com o unico á) As bagagens de passageiros, não exce
proposito de entregar ao publico todos os dendo o peso de 100 kilos. pagarão por volume 
generos devidamente despachados. quinhentos réis, devendo a bagagem dos immi· 

e) Os depositas alfandegados a. construir-se gra.ntes ser transportada gratuitamente. 
na ilha dM Enxada.s serão ligados aos exísten- Art · 8. • O concessiona.rio ou em preza terá 
tes actualmente na Prainha e Alfundega, por o direito de desapropriar, segundo as leis do 
estrada de ferro a. vapor da. mesma. bitola paiz, as :proJll'iedades particulares que furem 
da que emprega a companhia Carris Ur- necessarias para effectua.r a.s obras, ~"1lndo 
banos. os planos aceitos e approvados pelo governo. 

() A ter na ilha um deposito de carvão Art . 9. o Todo o material necessario para a 
para. supprir os vapores. construcçã.o, conserv~ e realisação de 

Art. 2." As plantas e especificações para todos os melhoramentos referidos no pre
levar-se a effeito a execução de todas as o bras sente projecto ser-ao isentos dos direitos de im· 
mencionadas no art. l.• serão apresentadas a.o porta<;.ã.o. . 
governo dentro de 6 mezes, a contar da data Art· 10. Revogam-se as disposições em 
da sancção e publicação da. lei que autorise contr::.rio. 
as obras do presente projecto. o SR.. NILo PEÇANJIA (pela ordem)-Requer 

Art. 3.• A:pprovadas as plantas ].leiO go- verificação da. -votação. 
verno e antes de começar as obras, o suppli- Procedendo-se a verificaçã.o reconhece-se 
cante ou empreza entrara para o Thesouro que 0 projecto foi approvado por 54 votos 
Nacional com a quantia de quinhentos contos contra. 51. 
de réis, que serão destiila.dos á. remoção e 
construcção deedificíos ou navios para Escola. O Sa. R~IBA. (pela or!lem) pede dispensa. 
N l d d - "' ·ta. de interstício p<Lra o projecto. · ava , even o a mesma remoçao ser iBl Consultada a Camara. e concedida a ;~;.,.,~nsa 
dentro de 6 mezes, a contar da data. do pa..,ua- """l"' 
mento. requerida.. . _ . 

Art. 4.• Todas as obras concluidas deverão Votação, em la. dJscussao, do proJecto 
ser entregues dous anuas depois da remoção n. 120. deste anno, a.utorisa.ndo o governo a. 
da. Escola Nava.lda. ilhadas Enxadas. oont~tar com João Tavares da. Silva aficon-

Art. 5.0 o deposito alfandegado de 20.000 stru~ •. us~ egoso de uma estrada de erro, 
toneladas da. ilha das Enxadas será entre· com vrlvileglO por 50 annos, de accordo. com 
gue ao "'overno um mez antes d~ inau~ra- as le1s sobre estradas de ferro e ga~ntia de 
ção otll;ial, freando desde logo pertenCendo juro~ de 6 •f •. sobre 30:000$ P?r kilome~, 
ao Estado, independente de qualquer indem- pa.rt~do do ~lO Pardo,_no Esp!I'lto Santo, tã 
nisação. S. Joao BaptiSta, em Minas Geraes. . 

Art. 6.0 O supplicante, pelo espaço de 50 o SR. PRESIPENTE declara que ha ~ re
annos, a contar do dia em que forem oflicial· querimento do Sr. Cassia.no do Na~u~.ento 
mente entregues ao serviço publico todas as propondo que o projecto vil. á commlSSaO de 
obras, goza.rà das mesmas e :findo este praso, o~mento que vae submetter a. votos. . 
reverterá. tudo a Nação, sem direito á. indem- Subm.ettido a votos e approvado o segumte: 
nisa<;ão de espeeie alguma. 

Art. 7.• Durante os 50 annos mencionados 
no art. 6.• o supplicanre poderá cobrar as 
seguintes tarifas ma.ximas: 

a) Um mil réis de 27 penoos esteelinos, 
paga.veis em ouro, por tonelada ou fracçOO 
de . tonela.da, ~rregada ou descarregada na 

.Reqt~erimento 

Requeiro que o projecto .n. 120 và. á com
missão de orçamento para. mterpor ll&.recer. 

Sala. das sessões, 22 de ag 
CassiMo_ do NC!-SCimc'"o. 
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OSR. PREsiDENTE-Em vista da approvação 
do requerimento vae o projecto á commis
são. 

Votação em 8• discussão, do projecto n. 11 
B, deste anno, reorganisando o corpo de en
genll.eiros navaes. 

E' adaptado em 3• discussão e remettido â 
commissã.o de redação o projecto n. 11 B, de 
189"2, do Senado, já publicado no Diarío do 
Co'l1fl"eSSO NacioMl, pag. 1344, co!. 2°. 

Votação em I• discussão, do projecto n, 103 
A, deste a.nno, creando um logar de auditor 
de guerra. em S. Paulo. 
· Submettido a votos o projecto e dado como 

approvado. 
0 SR. CASSIAl'iO DO NASCDIEJ.'iTO (pela orJem) 

pede verificação da vota.ç~o. 
Procedendo-se à. vel'iii<:a\'.ãO votam a favor 

63 Srs. deputados e contra 42. 
E' adaptado em I• discussão o seguinte: 

PR.OJECTO N. 103 A -1892. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l, Fica creado o lagar de auditor de 

gueiTa. no Estado de S. Paulo. 
Art, 2• Revogam-se·as disposições em 

ron~tio. • 
Votação em 3• discusl'ão, do projecto n. 

131, deste anno, autorisando o governo a 
contractar com o cidadão :peruano Julio Be
na-videso SPrviço de nn.vega~iio e transporte 
de mercadorias pelo rio Iç:ã ou Putumayo, 
sob as condições que estabelece. 

O SR. PRESIDENTE declara que ha diver
sas emendas ao projecto, que vae submettera 
a votos.· 

E' submettida a votos e approvada a se,"Uin· 
te emenda: 

Ao § 1. o Será concedida por espaço de cinco 
annos, depois de :firmado o contracto, de que 
tra.cta o art. 1•, isenção de direitos de impor
tação, sómente aos productos naturaes e aos 
da industria. extractiva. procedentes da Co
lumbia. e trazidos em navios ou "Vapores -bra
zileiros aos portos de Manàos e Belem. 

-Cantao e outros. 
E' approvada em seguida a seguinte emen

da.: 
- Ao§ 2.0 Nas medidas tendentes a resguar
dar o fisco, o governo no coutra:cto que fizer 

· . .oom o cidadão Julio- Benavides tomal"á por 
base as instrucções expedid:~.S pelo ministro 
fia fazenda. em 2 de setembro de 1875, :para 
execucão da conversão feita ao cidadão Ra
pha.el Reys e bem assim. a. informação .do ins
pector da a.lfu.ndega de Bel em de 4 de maio do 
oorrente anno_ · 

-Cantão e outros. 

E' tambem submett.ida a votos e approvad!L 
a seguinte emenda : 

Ao art. l. • No final do art. depois da pala
vra-concessionario-substitua-se as q~e se 
seguem, por estas :-nem algum outro onus 
para os cofres publicas, além do 1i1vor cons
tante do § seguinte. 

-CanU<o e. oulros_ 
E' adopta.do em 3• discussfio, com as emen

das approvadas e remettido á commissão de 
redacção, o seguinte 

PROJECTO N. !31--18g2 

O Congr>Bsso Naciona,l decreta. : 
Art. 1.• Fica. o Poder Executivo auctorisado 

a contJ:actar com o cidadão peruano Julio 
Bena v ides o serviço de na veeaação e transpor
te de mercadorias pelo Rio içá. ou Putumayo, 
sem privilegio ao concessionario nem onus 
para os cofres publicas. 

Art, z_a E' concedida isenção dos impostos 
de importação ás mercadorias · provenientes 
da republica da Columbia trazidas aos portos 
brazileiros em navios e vapores brazileiros, a 
serviço do concessionario JUlio Benavídes por 
tempo de cinco a.nnos, depois de firmado o 
contracto de que trata o art. 1• desta lei. · 

Art. 3° No contracto com o cidadão Julio 
Benavides tomar-se-hão por base as instru
cções expedidas pelo rninisterio da fazenda 
em2·desetembro de 1875 para identica COD· 
cessão feita a Raphael Reys_ 

Art. 4° Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votação, em 2• discussão, ·do projecto 
n. 17, autorisando o governo a conceder aos 
o:filciaes e :praças do exercito maiores de 21 
annos dispensa do excesso de idade para a 
matricula nas escolas milita.res da. R.epu
blica. 

0 SR. PRESIDENTE declara que não ba 
emendas ao projecto. 

E' adaptado para passar á 3' diseussão o 
seguinte: · 

PROJECTO N. 19-1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico_ Fica o Poder Executivo au

torisado a conceder dispensa do excesso de · 
idade, até 25 a.nnos, aos otficiaes e praças do 
exercito que desejarem se matricular nas 
escolas militares da Republica e que, por cir
cumstancias alheias á sua vontade, . não o 
tenham podido fazer dentro dos limitas fixa. 
dos pelos respectivos regulamentos. 

Votação. em 2a discussão, do projecto n. 56 
A, deste anno, interp1-etaudo o§ 2• do art. 1• 
do decretl n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 
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1891, relativo á aposentadoria dos magis
trEJ.dos. 

Submettídos successiva.mente a votos; ~ão 
approvados os artigos do seguinte: 

PROJECTO N. 56 A -189';?, 

N. 56A-1892 

Art. V O § 2• do art. l.• do decreto 
n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 1891, não 
comprehende o tempo de serviços que foram 
prestados nos cargos de magistratura óu se
melhantes até á. organisação dos estados, o 
qual para os e1feitos do art. 39 do decreto 
n. 848. de ll de ontubro de 1890, será compu
tado integralmente nas aposentadorias já. 
concedidas ou que o forem aos juizes fede· 
raes. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Fica prejudicado o projedo primitivo. 
0 SR. ANDRÊ CAVALCANTI (pela ordem) 

requer dispenstt de interstício para o pro
jecto. 

Consultada a Camara, é concedida a dis· 
pensa. _ 

E' submettido a. votos e rejeitado o projecto 
n. 14.1, deste anno, 

E' tambem rejeitado o projecto n. 132, 
deste anno. 

Votação. em discussão unica., do projecto 
n. 83, deste anno, mandando pagar a IJensão 
ele 120$ concedida. a D. Maria Augusta Fer
reira de SouZII., viuvll. do brigadeiro Antonio 
Tiburcio Ferreira de Souza., desde a data do 
fallecimento do seu marido. 

O Sr. Pires Ferreira (pela 
m·dem)-Sr. presidente, desejo que a Camara 
fique sufflcientemente esclarecida sobre este 
projecto. 

Pela redllCÇão, parece que a. viuva do briga
deiro Antonio Tiburcio Ferreira de Souza 
ainda não estâ. percebendo a pensão de 120$; 
mas devo informa.r que ja a percebe . 

O projecto manda apenas pagar a impor
tancia que ella deixou de receber da. data do 
fallecimento de seu marido até a da.ta do 
decreto. 

O Sr. Presidente-Com o parecer 
da commissão, a camara. está sufficientemente 
esclarecida.. 

Submettido a votos, ê a.pprovado por 58 
votos contm 49 e remettido á commissão de 
redacção o seguinte 

I'ROJICTO N. 83--1892 

Art. 1.• A pensão do 120$ mensaes, conce
dida a. D. Mario. Augusta. Ferreira de Souza, 

viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio Ferreira 
de SollZIL, ser-lhe-ha paga. desde a data do 
fallecimento de seu marido_ 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Submettído a votos, e regeitado o projecto 
n. 270, de 1891: 

E' tambem submettido a votos e rejeitado o 
prqjecto n. 147, deste anno. 

Votação, em discussüo unict1., do projecto 
n. 81 de 1892, a.utoris:J.mlo o go>"erno a 
mandar pagar ~o alferes hcnorario do exer
cito Antonio Paes de Sá. Barreto a quantia de 
2:593!$, por differença de soldos atrasados, 
que deixou de rec~ber. 

Submettido a votos é approvttdo e remetti
do á commissão de redacção o seguinte 

PROJECTO N. 81-1892 

O Con:,!resso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o gcverno autorisn.do o. man

dar pagar ao alferes honora.rio do exercito 
Antonio Paes de Sá Barreto, come ajuste de 
contas por differença de soldos atrazo.dos que 
deixou de receber durante o tempo decorrido 
de 18 de agosto de 187'J a 30 rle outubro de 
1885, inclusive a quantia. de 2:59"2$, corres· 
pondente a. sete aunos, dous mezes e doze dias, 
á razão de 30$ mensaes ; nada mais havendo 
o mesmo alferes que receber ou reclamar a 
esse titulo. 

Art. 2.• Rsvogam·se as disposições em con
trario. 

Votação em discussã.o unic:l. do projecto 
n. 8~, deste anno, autorisando o governo a. 
:reformar, no :posto de 'tenente do extincto 
corpo de policia desta. capital, o capitão hon()
rario do exercito, e.lC-tenente desse corpo, An
tonio Jose Alves. 

0 SR- PRESIDENTE declara que SObre este 
projecto ba um requerimento do Sr. Pires 
Ferreira que vae submetter a. votos. 

Submettido a votos é a.pprovado o se
guinte 

Reqtterimento 

Requeiro que o projecto n. 82 se,ja. remetti
do a commissão de marinho. e guerra.. para 
dar parecer sobre a pretenc;iio do ex.tenente 
Antonio Jose Alves. 

Sala das sessões, 24 de a.gosto de 1892.
Pires Ferreira. 

0 SR. PRESIDENTE-Em vista do. approvaçã:o 
do requerimento, o :prejecto va.e ser remetti
do á commissão de mat•ioha e guerra. 

E' submettido a votos e regeltado, por 65 
contra 44 o projecto n. 92, deste anno, ficando . 
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prejudicada uma emenda que ao mesmo apre
sentou o Sr. Indio do Brazil. 

Votação, em 1• discussão, do projecto n. 
148, deste anno, autorisando o governo a C(}n
tractar com Francisco Ferreira de Moraes,sem 
onus algum para o Estado, a in trod.ucção de 
500 ou mais trabalhadores liberianos, IJara 
auxiliar o serviço de carga e descarga de na· 
vios no porto de Sa.ntos. 

Submettido o projecto a votos, ê dado como 
approva.do. 

O SR. JoÃO VIEIRA. (pela ordem) pede veri
ficação da votação. 

Procedendo-se á. verificação, votam a. favor 
64 Srs. deputados e contra 43. 

E' adaptado em 1 a díscussõo o seguinte 

PROJECTO N, 148-1892 

O Congresso Nacional resolve; 
Art. l.• Fica o Poder Executivo autorisado 

a. contractar com o cidadão Francisco Ferreira 
de Moraes, sem onus de espeeie alguma. :para. 
o Estado, a introdu~o de 500 ou mais tra· 
ba.lhadores liberianos, para auxiliar o serviço 
de carga. e descarga dos navios no porto de 
Santos. 

Art. 2.• Fica.m revogadas as disposil}ões em 
contra.rio. 

Votação,em2" discussão,do projecto n.l53 A, 
regulando as relações entre locador e locata· 
rio. 

O SR.. PR.ESlDEl'."TE declara que ha. duas e· 
mendas do Srs. Alcides Lima e Homero Bap
tista, uma suppressiva. do art. 24. e outra 
supprimindo todas as dis.Posições relativas a 
pred.ios ruraes e que por isso va.e mbmetter a 
votos os arts. do projecto, salvas as emen· 
das · 

s"ubmettidos, succescivamente, a votos os 
artigos do projecto, ·são approvad.os. 

Em seguida. e submettida. a votos e regeita
a a emenda. do Sr. Alcides Lím11. e outros.s· 
supprimindo o art. 24. · 

E' ta.mbem regeitada. a outra emenda supo 
pressiva do Sr. Alcides Lima. e Homer 

. Baptista.. 
Em seguida. é a.dopta.da em 2" discussão. o 

seguinte 

PROJECTO N, 153 A- 1891 

Regula a: relaç/fes entre tocado1· e locatario de 
prediO$ 

O Congr~ Nacional decreta. : 
. Art. 1 . • Os contractos de lo~ de predios 

·-qualquer que seja o valor, provam-se por 
escriptura. publica. on escripto particular. 

Paragrapho unico. Sendo o contraci;o feito 
por escripto particular, a asiignatura e ido. 
neidade das partes contra.etantes, ou de seus 
representantes, serão reconhecidas e certifica· 
dos por tabellião. . 

Art. 2.• Não ha-vendo contracto escripto, 
ou sendo elle omisso quanto ao preço do aiU· 
guel e prazo, presume·se : 

§ 1.• Nos predios urbanos, que o aluguel é 
o induzido do lançamento fiscal para pa.gamen· 
to do imposto; nos predios ruraes. que o alu· 
guel e o mesmo que pagava o a.nterio1· loca.
tario, ou, na falta, o que for arbitra.do. 

§ 2.• Nos predios urbanos, que o prazo~ o 
semestre fiscal; nos rumes, que o prazo e o 
da sementeira.. 

Art. 3. • O preço do aluguel só poderá ser 
alterado pa.ra o semestre ou colheitas seguin
tes ou findo o prazo estipulado, precedendo 
sempre notificat;ão com 60 dias de a.ntecerlen
cia, pelo menos, feita á outra parte, a qual, 
dentro de lO dias. responderà por petição, va.
lendo o silencio como consentimento, 

A falta de notificação, nos te1 mos deste ar
tigo, quer haja. :prazo determinado, quer 
prazo de presumpção, importará sempre e 
continua.damente.yroro.,<>ação do contracto sob 
as outras condiçoes ex:Ílltentes, até 9 annos, 
ma.ximo prazo da.s locações. 

Art. 4." Nos contractos de pra.zo presum
ptivo, o proprietario só no fim de dous a.nnos · 
poderá eleva.t• o aluguel, si se basear :Para tal 
augmento unicamente em bemfeitorias feitas 
pelo inquilino. 

Art. 5." Presume-se que as bemfeitoria.s 
consistentes em plantações feitas pelo inqui
lino em predios ruraes o foram com consen
timento do proprieta.rio. 

Art. 6.0 As bemfeitorias de qualquer es
pecie. feita;s pelo inquilino, são consideradas 
bens moveiS. 

Art. 7. • O comprador do predio é obrigado 
a manter e respeitar a locação pelo prazo 
presumptivo do contracto, salvo, nesta. hypo
tbese, o caso de ter comprado o immovel para 
nelle construir casa ou para a.ugmentar pro
priedade sua contigua,devendo sempre indem· 
nisar as bemfeitorias. 

Art. 8. • O inquilino :póde conservar-se no 
11redio por tanto tempo quanto baste para. 
reembolsO de qualquer imposto relativo ao 
predio que, pelo p:r'oprietario, hou.ver pa.go 
em época legal. 

Art. 9. • Os locata.rios são obrigados a con
servação dos predios e bemfeitoria.s delles e 
os indemnisa.rio, quando a. deterioração ou 
damno provier de facto seu, de pessoas de sua 
familia. ou empregado ou hospede ou sublo· 
ca.t.a.rio. 

Servirá · de base á indemnísa.çã.o o vhlor 
dado ás benúeitorias no ·inventario com que 
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fôr locado o predio, com o desconiD de 6 ° f v 

por anno decorrido, nos predios urbanos. 
Art. 10 .. O loca.tarió de predios fungiferosi 

fica desobrigado de paga.r a renda annua.l, se 
os fructos se perderam completamente por 
caso insolito, como innuodação, incendío, 
secca,invasão de inimigo e outros semelhantes. 

Art. 11. Si a. perda. dos fructos fôr parcial, 
o locata.rio tlca.rá desobrigado de pagar a 
renda., si entregar SD locador a. colheita. salva., 
reservando para. si as sementes. 

Art. 12. Si nos outros annos de locs.Qão, 
antes e depois do anno esteril, a. producção 
fôr extrSDrdinariamente abundant.e, o loca
ta.rio será. obrigado a. pagar a rendo. do anno 
esteril. 

Art. 13. A perda. de fructos, occasionada 
por ~l:ltecimentos ordinarios, ou por culpa., 
1mper1cta. on negligencia do loca.tario; não o 
livra. de pagar o. aluguel estipulado. 

Art. 14. O loca.tario :póde usar dos· reme· 
dios possessorios contra. quem quer que o per
turbe na posse do predio looado, inclusive 
contra o proprio locador . . 

Art. 15. O proprietario, antes de findo o 
prazo do controcto estipulado de presum
ptivo, só poderá. despejar o locatario, tratan
do-se de predío urbano: 

§ 1. • Por talta. de ~ento ou de fiador, 
quando fôr exigido ; . 

§ 2. • Qua.ndo o locata.río usar mal da casa., 
isto e, para fins illicitos ou deshonestos ou 
que' a dalnni1lqne ; 

§ 3. • Quando o proprietario quizer fazer 
na. casa reparos necessarios, devendo, porêm, 
neste caso, tomar a. ca.sa. o inquilino atê des· 
contar o prazo do contracto ou presumptivo, 
descontando-se-lhe o aluguel correspondente 
ao tempo que deixou de occupa.l-a.. . 

Art. 16. Os proprietarios dos predios ru
raes poderão despejar o locatario antes de 
findo o prazo do contra.cto: 

§ 1. • No caso de falta de p11.ç,oamento · 
. § 2. o Si o locatario usar ma.l para fins illi

<:ttos ou desbonestos ou que o esterilisem; 
§ 3.• No caso de não cultivai-as ou não 

cmdar das bemfeitorias existentes. 
Art. 17. Só poderá. usar do processo ex· 

ecutivo o proprieta.rio que exhibir contracto 
escripto. 

Art: 18. O proprietario terá. sempre pre
fereDCla. a quaesquer credore$ para. ser pago 
d~ aJugueis devidos pelo producto dos mo
velS, excepto os titulas de divida., compreben
dido os de que trata. a. segunda parte do a.rt- 5•. quer os bens se achem ainda no pre
dio, quer delle tenham sido retirados. 
- .Art. 19. VeriticandCH!e que o despejo foi 

J1!8li_ciosa.mente requerido, o loca.tario terá o 
díre1to de occupar o predio, gratuitamente, 

._pelo . dobro ·do tempo · que faltava pe.ra pre· 
C.!Uil~a V. V 

encher o prazo estipulado do presumptívo, e 
o proprieta:rio o indemnisará. dos :prejUízos 
que sofi'rer. 

Art. 20. O loca.ta.rio f;!Oderá deix:a.1· o predio 
antes de findo o prazo do contracto ou pre
sumptivo: 

§ I • o Si elle ameaçar ruina, sendo urbano ; 
e, sendo rural, ~i fór esteril ou irnproprio 
para a cultura declarada. no contra.cto; 

§ 2. a Sio predio fô~ insalubre; 
§ 3. • Por motivo de rnolestia. sua, de pessoa. 

de sua famílía. ou tutelado. 
Art . 21. O loca.tario que maliciosamente 

abandonar o predio pagara no proprietario o 
aluguel correspondente ao tempo que faltava., 
estipulado o presurnptivo, sem dire1to a. voltar 
a occupar o predio, o qual o propríeta.rio po· 
derã. alugar a outrem. 

Art. 22. O proprietario niio poderá recusar 
o fiador que prestar ca.ução, no caso do§ I• 
do art. 14. 

Art. 23. Findo o prazo do contracto, o pro· 
p1•ietario do predio urbano sómente indemni
sará. o inquilino do valor das benfeitorias 
necessarias, e o do predio rurai do valor das 
a,rvores fructifera.s, salvo nos dous casos, 
estipulação em contrario. 

Art. 24. O locatario sô poderà. oppor á. 
senhora ou despejo para suspender-lhes os 
e1feitos: 

1° Prova. do paga.menro do aluguel, ou 
2' Certidão do pagamento dos impOiltos a 

que se refere o art. 8". 
3. o Prova documentada. de que a notificação 

por outrem recebida. não foi t eita nos termos 
do art. 3°, primeira: parte ; 

4. • Nos predios urbanos, a. existencia pro
vada. in continenti de bemfeitorias feitas com 
expresso consentimento do proprieta.rio ; 

5. o Nos predios ruraes, prova in continent i 
de. bemfeitorias. 

O SR. VINBAES (pela ordem) pede dispensa. 
de interstício. 

Consultada a ca.mara, é concedida a dis
pensa requerida. 

Votação, em l•discussão,do projecto n. ll6. 
deste anuo, autorisando o :roverno, t.endo ·de 
desannexar o serviço doa suburbios na Estrada. 
de Ferro Central do Brazti, a contracta.r com 
Justin & Bandeira ou companhia. que organi
zarem, a construcção de uma. estrada· de terro 
aerea do Ia1•go de S. Francisco a Sa!Jopemba., 
segundo as condições que estabelece. . 

O SR. PR.EsiDE!."iTE declara que ha. sobre o 
projecto um requerimento do Sr. José Ma· 
riano, que vae submetter a. -votos. 
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Submettido a votos, é approvado o se
guinte 

Requerimento 

Requeiro o adiamento do projecto n. Il6, 
até que seja votado o projecto n. 78, deste 
a.nno, regulando a competencia. para as estra.
das de ferro. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1892.
JoseMa,·i<mo. 

0 SR. PRESIDEFTE-Em vista. da. approvação 
do requerimento do Sr. Jose Ma.rw.no, fl.co. 
adiada a votação do projectQ. 

E' submettido a votos e regeitado o projec. 
to n. 17, deste anno. 

E' igualmente submettido o. votos e regeita
do o projecto n. 274, do anno passado. 
Vo~ão, em discussií.o unica, do parecer n. 

34, de 189-2, indeferindo, por nã.o ser de com· 
petencia do Congresso Nacional, a petição do 
~ne~o .Amador Bueno de . Barros, sobre isen
~.ao ao tmposto de transm1s..oão de proprieda· 
P.e e de decimas urbanas pa.ra o preCI.io em 
que funcciona o _«Asylo Isabel», nesta Capital. 

0 SR.. PRESIDENTE declara que ba. um sub
titutivo do Sr. Badaró e outros, que vae snb
metter a. votos. 

O.:SR· OI!ICJCA. (pela ol'dem) diz que o sub
stutiVo evtdentemente contem ma.teria con
traria ao projecto e, neste caso, parece que se 
deve seguir a regra : deve ter prerez·encia a. 
quall(uer que restringe mais e o que restringe 

0 SR. PRESIDENTE-Em regra. as opiniões 
do nobre deputado pela Bahia, sobre ma. teria 
regimental, são de tal maneira. incidas e pro
cedentes que a mesa. estâ. ordina.riament,e de 
a~cordo com e lias. 

Agora, porem, sinto muito não poder con
cordar com o nobre deputado. 

Vou submetter a votos o substitutivo, de 
accordo com o regimento e os precedentes. 

O Sa. TosTA (pela ordem) entende que a. 
questão levantada. pelo nobre deputa.do pela 
Bahia. e uma. questão puramente de fórma. 

A ma teria. do substitutivo apresentado pelo 
nobre deputado por Minas sea.cha. contida em 
um projecto que o orador teve a. bOnra. de 
offeret-er á. consideraçãp da. ca.ma.ra, o qual jâ. 
foi submettido á commissão respectiva. 

Tro.ta-se de um a.sylo de ca.rida.de ao qual 
se dispensa. o pagamento do imposto .. • 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. pediU a pala.
vro. pela ordem e não póde discutir a materia. 

O Sa. TOSTA-Neste ca.so , sento-me. 
Submettido a. votos o substitutivo é rejei

tado. 
0 SR. OLIVEIRA. PINTO (pela ordem) pede 

verificação da votaçito . 
Procedendo-se a verificação votam contra 

59 Srs. deputados e a favor 47. 
O Sn. . PR.ESID&'\'TE-Foi rejeitado-o substi

tutivo. 
Vou submetter a. votos o parecer. 
Submetido a. votos é approvado o Beguinte 

PARECER. N . 34-189"2 
mais é o pa.recer da com missão. 

Entende que pelo re.,ni.mento deve ser vo- A' commissão de fazenda e industrias foi 
tado em 1 • loga.r 0 parece~. presente o requerimento do conego Amador 

Bueno de Barros, pedindo isenção do imposto 
O S&. Pl!.ESIDENTE-A Camara querendo de transmissão de propriedade e de decimas 

o.pprovar o parecer, votará. contra. o substi- urbanas pa.l'IL o predio em que funociona o 
tutívo. Asylo Isabel, nesta. cidade . 
. O . SR: __ SEVERI :IiO VIEIRA. (pela ordem) Entende a commissão que, sendo esses im· 

. e de oprmao que a; um parecer. ü1defe- postos de natureza municipal, e que, se 
rindo uma. petição de um cidadão qual- achando quasi votada a lei de organísação do 
quer o lllnstre deputado de Minas não pode- Districto Federal, deve o supplica.nte aguar· 
ria apresentar substitutivo, desde qua este dar a occasião opportuna para requt>rer aos 
substitutivo é um projecto. poderes do Districto Federal. 

O regimento dá 9 direi~ a qualquer depu- Vo~ção, em di_scus~ unica., do ~recer 
tado de oírerecer a cons1deração da Ca.ma.ra n. 57, deste anno, mdefermdo o requerunento 
projectos de lei ; estes projectos •. lidos, são de Manoel Luiz de Mesquita, pedindo 8.uto
submettidos a apoiamento e depois enviados a risa.ção para. e:.ttrahir uma loteria a. favor do 
üma commissão. São estes os transmites re- montepio dos funcciona.rios publico>. 
gimentaes. ~· submettido a. votos. e a.pprova.do o se-

Ora, se a. Cama.ra. tiver de se manifestar gumte 
pelo projecto que o nobre deputado por Minas · 
otrereceu, a-contecerá que ella. se prnuncia.rã. 
sobre um projecio sem que tivesse passado 
:pelos tranmites regimentaes. 

Levanta. esta. duvida. que o Sr. presidente 
se dignará resolver. 

PARECER n. 57- 1892 

Manoel Luiz de Mesquita pede na. pl'e3ente 
peti~ _a.ut?risa.ção para. extra.hir uma. 
lote_na.. diVidida em séries, em favor do mo~ 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11.33- Página 19 ae 34 

Sess«o em 6 de Setembro de i892 107 

tepio dos funéciona.rios publicas. Acha. porem, O SR.· PRESIDENTE - Vou submetter o pro
a. commissã.o que deve ser indeferida a peti- jecto a votos.de accordo com o requerimento 
ção do supplicante. do Sr. Arthur Rios. 

Votação, em 2~ discussão, do projecto n. 115, E' submettida a votos e approva.da. a s~ 
deste a.nno, autorisando o governo a transferir gulnte parte : 
para as armas de infantaria e cavallaria, con. 
1orme as habilitações de cada um, os offi.ciaes do 
exercito, promovidos durante a. guerra do Pa-
1·a.guay para a. de artilharia.. que nesta se 
acharem sem poder ter accesso por falta de 
habilitações scientificas. 

O SR. PRESIDENTE declara que ba um sub
stitutivo ao projecto que vae submetter a 
votos. 

E' submettido a votos e r~jeitado o substi
tutivo apresentado pelo Sr. caetnno de Albu
querque e outros, 

Em seguida é rejeitada. uma. emenda sup· 
pressiva do Sr. Espirito Sa.nto. 

São successivamente submettidos a votos ·a 
approvados os se,"llintes artigos do 

PROJECTO N. 115 - 189-2 

Art. 1. • Fica o governo autorisa.do ; 
A remover para lagar mais conveniente o 

Arsenal de Marinha da Bahia., sem onus para 
o Thesouro Federal. 

E' ta.mbem submettida a. votos e a.ppro-
vada a seguinte parte: -

A mandar construir uma mortona no lagar 
que melhores condições o!l'erecer em Ma.tto 
Grosso parn na. vi os até 500 toneladas no llla· 
ximo. 

O SR. O!T!CICA (pela o1•dcnt) pede verifica· 
~.ã.o de votação. 

Procedendo·se ó. verificação votam a :fa.vor 
79 Srs, deputados e contra. 34. 

O Slt. PRESIDEl\'TE-Foi ap~rovada. 
Submettida. a votos é rejeitada a. parte se

~uinte, ficando prejudicadas as duas imme
aiata.s. 

E' submettida. a. votos e rejeitada. a parte 
que reforma as escolas praticas de artilharia. 

O Congresso Naciona.l decreta : E' ta.mbem submettida. a. rejeitada. a parte 
Art. l. ° Fica. o governo autorisado a trans- seguinte· 

ferir para a.s armas de infantaria e cavai- Submettido a votos é approvado o seguinte: 
faria., conforme as habilitações de cada. um, Ar&. 2.• Revogam-se as disposições ·em con-
os officiaes que no exercito em operações trario . 
contra o governo da Republica do Pa.ra.guay E' o additivo assim emendado, a.pprovado e 
foram promovidos para a de artilharia, e que remettido á commissão de redacçã.o. 
porventura ainda nella. se achem sem poder Votação em 3" discassão, do projecto n. 70 A, 
ter accesso por falta de habilitações scien- deste a.nno, isentando dos direitos de impor
titicas. tação e expediente todo o material e machi-

Art. 2.• Os ofilciaes assim transferidos con· nismos destinados a construc{'.ií.o da. fabrica. 
servarão suas antiguidades na.s armas para. de tecidos da Comp3.nhia Manufa.ctora Flumi
que passarem. nense, situada. em Nitheroy, no estado do Rio 

.Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em de Janeiro. 
contrario. O SR. PRESIDEXTE declafa que ba diversas 

O SR. BEVILA.QUA (pela ordem) _ Pede dis- emendas ao projecto. 
pensa de interstício para. o projecto. O Sr. 1• secretario lê as emendas apresen-

Co!isU!tada, a. Ca.mara nega a dispensa re· tadt~B ao projecto. 
quenda. diz 

Votação, em discussão unica, do additivo O SR. SEvERINo VIEIRA (pela ordem) · qtie as emendas lidas, se não importam despeza, 
n. 72 B, deste a.nno (additivo destacado na 2 todavia importam diminuição de receita. CN, 
discussão do projecto de fixação da força naval portanto, que .incidem na disposição do art. 
para. o exere1cio de 1893), a.utorisando o go- 127 do regimento, devendo ser remettidas â. 
verno a remover o Arsenal de Marinha da · - · 
Bahia, a mandar construir uma mortona em commlssao respectiva. 
Matto Grosso, a estabelecer na Escola Na va.l 0 O SR. PRESIDE:-<TE-0 projecto e as emendas 
C)lSino ~e to~pedos e de applicaçã.o da electri- voltam á. commissão de fazenda. 
~dade ama.rmha, crea.ndo uma cadeira. espe- E' submettido a. votos e rejeitado o pro-
C<ll,. e a reformar as escolas praticas de arti- jecto n. 70 B, deste anno. 
lharia e torpedos e a crea.r diversas es- · · · 
colas. · O SR. EPITACIO (pela ordem)- Pede vertft· 

ca.Qão da votação. 
O SR. A!tl'IIUR Rros (pela ordem) pede 1. Procedendo-se a. verificação reconhece-se ter 

que a. votação do art. Jo seja. feita por par- sido o projecto ~eita.do por 68 votos con-
- b4 . 
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Pelas mesmas razões do projec-to n. 70 A, é 
l'emettido a comm.issã.o de fazenda o projecto 
n. 70 C, deste anno. 

Exgotadas as materias em votação con
tinua a 3• discussão do projecto n. 138, deste 
anno. 

(O Sr. :Jorio Lopes deix(l. a ~adei·ra da presi
dencia que e occupada pelo Sr. Alcides Li111a, 
2• 'Cice-presidente.} 

OSr. Chagas Loba.to toma a 
palavra. pa.ra. responder ao illustre deputado 
que primeiro se manifestou sobre o projecto. 

Contt-a. o que o orador supunha, o nobre de· 
putado não só se manifestou contrario á. idéa. 
cav.ita.l do projecto, mas foi a.lém, combateu a. 
utilidade do projecto. 

Ao orador cabe provar que S. Ex. nã.o tem 
razão e que a.s medida.s propostas são de im
media.ta. necessidade pa.ra oohibir a. emissão 
clandestina, illegal, que se tem feito, quer ao 
estado de Minas, quer em outroBda Republica. 

Antes de 1860 iguaes emissões se iizeram 
ou porque os seus autoresquizeram joga. r com 
essa. especie de moeda, ou porque sentissem 
falta. de trocos. 

· Ogoverno de então propoz e o parla.mento 
promulgou a lei n. 1082 de 22de agosto de 
1860. 

Pelo art. 1810 dessa lei (que o orador lê) 
mostra. a. Ca.mara. que a idea. consignada. no 
projecto níto ê novidade. 

Essa l~i foi illudida depois da publicação 
da. desoo1edades anony'llas. fazendo-se emis
sões sob os títulos de debentures, notas ao 
portador, obrigações simulando emprestimos. 

Taes a.ctos são illegaes e incumbe ao Con
gresso cohibil-os, pois, ja não e bastante a lei 
de 1860, a vista. do art. 32 da. lei de sociedades 

notas de pequeno valor, recolhendo igual im
portancia em notas de valor superiOl' a 50$. 

Algumas ligeiras considerações j ustificati
vas ela emenda que a:preseutou ao projeoto. 

Termina pedindo desculpa á camara por 
ter occupa.do a sua attenç.ão e declarando es
perar que o projecto seja approvado. 

Fica a discussão adiada. pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3• discussão do projecto n. 154 .A. deste a.nno, 
fixando a. despeza. do Ministerio da. Fazenda. 
pa.ra o exercido de 1893. 

Vem á mesa, são lidas, a.p;>ia.das e remetti
das à commissão de orçamento, as seguintes 

EltENDAS AO PROIECTO N • 154 A 

Art. 1•, n. 13. Em vez de 63í:480$- diga· 
se : - 690:800$, afim de a.ttender ao "ugmento 
dos vencimentos do pessoal, conforme a ta
be!la. apresentada pelo Sr. deputado Alexandre 
Stockler. 

Sala das ssssões, 6 de setembro de 1892. -
.A.m~iúat Falc«o. - ])emeirio Ribeiro. 

Art. 05 governos dos estados poderão 
crear · de a.ccordo com o da. União, Iaboratorios 
de analyses, annexos ás allàndegas respe
CtiV'clS. 

Sa.la das sessões, 6 de setembro de 1892. -
Cesa.rio Motta ] tmior .- F. Glicerio.- Mursa. 
- França C..!'Y"')ai.Jw. - A. E!U.s . - ErT,co 
Coelho. - Pacific!> Ma.searenhas. 

a.nonyllla.S. O Sr. Badaró julga. nece:saria uma. 
O projecto da. rommissão dejustiÇ3. no in- emenda. ao n. 19 do art. I• do projecto que 

tuito de impedir de uma. vez a. continuação fixa as despeza.s do miilisterio da fazenda.. 
dessas emissões estabeleceu que as sociedades A quantia pedida. para administração e cus· 
anonyma.s poderiam continuar a levantar em- teio das tazendas e depezas com os proprios 
prestimos e a. emittir obrigações sobre esses naciona.es, inclusive a..ioquinta de Boa.lVista. e 
emprestimos ; mas, exige que o producto de 94:314$(lOG. 
deste emprestimo seja. recolhido a um deposi- Procurando examinar qual o rendimenw 
to, ás thesourarias, aos ba.ncos, ao poder de desses proprios, che.,o-ou o orador a verificar 
uma \)essoa. abonada, e com certificado deste que e computada em 123 contos, deixando 
de:p<mto se requer ao poder publico a.utorisa- por conseguinte um saldo de 29 contos. 
ção para a emissão. ·· O numero de :pro11rios que a União possue 

Estabelecidas essas· condições, cessam os em v&rios estados e consioleravel. 
o~ abusvs. Mas, nã.o podia deixar de consignar Esses pl'Oprios sã.o denominados fàzendas de 
a ~mmissão uma ~ancção penal. Segundo o creação. existentes principalJ?ente noo .estados 
proJecto essa sancçao penal é a multa oonsig- do Pia.uhy, Amasonas, Para. e Matto Grosso. 
na.da na lei de 1860 e prisão de 4 a 8 mezes. Desde 1850 o estado mantem diversos im-

COn.tinúa o orador a justmca.r o projecto, e pregados, administrando esses estabelecilnen
mostra. que o nobre deputado a quem tos sem que tenham tirado os proveitos que 
r~ponde nãA> tem razão, oppondo-se ao prazo eram de esperar. 
para. extinguir essas emissões. Em 1878 um cidadão animou-se a arrendar 
~ a sustentar a. a.utorisação que ê oon- as fa.ze. de ereação nos departamentos de 

cedida. ao goYerno para. emittir 5:000:000$ em Ca.nindé e Naza.reth, no esta.do de Piauhy; e 
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desde os primeiros tempos encontrou difilcul· 
dades para geril-as até que foi a.5sassina.do. 

Estudando a questão. o orador chegou á 
conclusão de que em derredor dessas fa~endas 
e:ristem muitos inclividuos que vivem da pi
lhagem do gado nacional, os quaes desenYol-

. "Vem Wda. a especie de hostilidade contra os 
que lhes -põe obstaculos. . 

Dahi o temor que faz com que mnguem se 
anime a arrenda.l-as, e ficarem ellas em 

para vendel-os ou aforai-os. Assim se conct
liain a.s necessidades federa.es e a lettra da 
Constituição. 

Pensa ql.le a sus. emenda será. tomada na 
devida. consideração. 

Vem á. mesa, é lida e remettida à commis
&io de orçamento a seguinte 

E~IENDA. A.O PROJECTO N. 154 A 

abandono. Fica o gove.rno autorisado para vender, in-
Mostra a in cu ria que tem h a vi do por parte dependente de concurrencia. ou propostas, to

dos governos a respeito d~sses prop~ios, it~- dos os proprios nacionaes, que não derem 
curia que resulta dos propr1os relat~nos, P~IS renda correspondente ao seu custeio e os juros 
cada. ministro da fazenda nada ma1s pra.u~ do capital, que elles representam, aifrontando 
do que repetir o que os ~eus anteeessoresJa. primeiramente os arrendatarios (dos que esti
escreveram. verem arrendados) pelo preço da avaliação, a. 

Tratando de estudar o assumpto, o orador que se procedera. administrativamente. 
viu-se sem informações e P 1ra obtel"as Paragrapho unico. Quanto ao terrenos si· 
dirigiu-se a uma secção especial creada pelo tuados no estado do Rio e Capital Federal, 
Dr Ruy Barbosa, quando ministro da fazenda. fica 0 governo autorisado a transformar em 

Ao entrar nessa s~o na. qual o Sr. minis- emphyteuse os arrendamentos ainda existen~ 
tro fizer-a não poucos elogios, o orador con- tes (art. 3" da Lei de 12 de setembro de 1838) 
fessa. que foi victima de uma. grande desillu- ainda existentes, ou a conceder remissão, nos 
são. termos de direito, aos emphyteutos. sob as ba-

Não havia lâ. mais do que tres empregados ses que forem julgadas mais acertadas. 
cujos acanhados modos davam a idea de que Sala das sessões, 6 de setembro d.e 1892.-
ha pouco tivessem chegado do interior. . B d . 

O orador formulou as questões que o levo.va. Fra,!c;sco a aro. 
à referida secção espec~al, pediu os es_clar!- o Sr. cassiano do Nasci
cimentos de que precisava, e, afl.nu, nao • m.ento- Sr. presidente, faltam apenas 15 
obte.ve <:?USa a1guma. _ . _ ou 16 minutos para finalisar a 2'- :parte da 

La nao ha. dados. nao ha hvros, na:o _ha ordem do dia. 
nada, ..• E' uma vergol];ha aquella repa:rhçao, A primeira materia a discutir-se é o arça.-

Essas e outra.ll rawes demonstram a ver· mento do Ministerio da Fazenda, materia. 
dade do _gue o ?rador ~!!~ aífirm~do sobre aliás importante. 
essa questao; o -pe10r ;;dm1~1stradore o estado, Parece-me que v. Ex. podia por sua pro
e o que lhe su~e e ~hlr logrado sempre pria autoridade declarar esta discussão adiada. 
que se mette a mdustnal. . para aproveitarmos o tempo restante na dis· 

P_ensa. q"'?-e se devem vender e~ses propr~os cussii.o do outras ma terias que não teem 
nomonaes,m~ependentemente ~e nasta publica igual importancia e que estão incluidas nessa 
e concurrenCJa, processo que llllporta nunw. parte da ordem do dia, tanto mais quanto 
constante _desconfiança do governo ou da. a.d- parece que os Srs. Deputados que tratarem 
ministraçao. b . rdad . h • ao orçamento da. fazenda não o irão discutir 

A hasta pn lica e uma v e e1ra :YJlOCrl- em 15 minutos. · 
sia convencional. . ' . A esses ficaria o direito de fallarem na :pri-

A emenda que o orador va.e enVla.r a mesa. meira sessão. 
estabelece a venda a retalho de todos os pro
prios nacionaes, resalvàdas a fazenda de Santa 
Cruz e a Quinta da Boa Vjsta. 

Estes dois propríos. convenientemente de
marcados e divididos serão aforados. 

Os emphyteutas remil-os·hão nos termos do 
direito que regula a especie, o que é muito 
melhor do que arrendamento que só póde 
;:~er feito até o prazo ~e nove anuo~ .. _ 

O Sr. Presjdente.- O requeri
mento do nobre deputado não póde ser vota
uo por falta de nnmero. Accresce que os 
Srs. deputados que quizerem fa.llar sobre o or
çamento poderão fazel-o até às 4 horas, ~n
do-lhes reservada a palavra para a sessa.o se
guinte caso não concluam hoje as suas obser
vações. 

Referindo-se ao artigo da . Constltrnçao que 
diz respeito aos proprio8nacioDaes, mandando O Sr. La.u..-o Muller-Apezar d~ 
que eB.es sejam entregues aos estados quando pouco tempo que me res~. co!ltenta~-me:-h~l 
a União não precise ma.is delles, o orador e~- _com elle para fazer c~ns1ó.~~çoes mrnto ligel
tende que elle deve ser interpretado· no sen_ti- :ra.s B~?bre ~gumas disposlçoes do orçamento 
do de que a. União preci~ desses propnos em discussa.o. 
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0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. pediu a pa.la:vra, 
pela ordem ou pretende fa.llar sobre o orça
mento~ 

de outubro de 1891, taes como: os procura. 
dores (r.$caes, cujas (11.acçües passa1'a»t aos prl). 
curadores seccio»aes • .• » 

O SR. LA.URO MüLLER-Sobre o orçamento. São, pois, os procuradores fiscaes dispensa-
dos porque as suas attribuições passam para 

O S:a. PRESIDENTE-Então permitta que eu a justiça seccional. Que pode haver então de 
mande proceder á leitura das emendas ao mais justo do que aproveita.l-<ls nas vagas 
mesmo apresentadas e que estão· sobre a que se forem abrmdo n'essa. justiça.'? 
mesa.. . A Camara sabe que os procuradores fisca.es 

(O Sr. 1.0 secretm·io p·ocede a Zeitura das quasi todos jã. serviram antes da creação da 
emendas.) justiça federal; que alguns dellcs contam 

O SR.. LAuRo MÜLLER.- São bem ligeiras, muitos a.nnos de serviço, e não a.cha.rú. de 
Sr. presidente, as observações que tenho· a. certo demasiado dar-lhes preferencia. no pre
fa.zer sobre o orçamento que se discute. enchimento das vagas que se forem abrin~o 

A distlncta. commissão, no louvavel intuito najustiça seccional, desde que foi esta quem 
de fil.Zer economias que tão necessa.rias são os veiu torna.r dispensa.veis, herdando-lhes 
agora., propoz reducções no pessoal de fa:zenda, as a.ttribuiçõcs. 
aproveitando, pa.ra fazel-<l, de reorganisaçües Bem se vê que a medida não traz onus a.l-
ja votadas. e suppressões que propõe. gum para a União, e nem nos deveríamos 

Essas suppressões, como é natural, vão ferir contentar com ella si niio fossem as dif!lceis 
interesses individuaes, si não mesmo direitos condições do nosso orçamento. 
que conviria acautelar. Sinceramente o.credito que a Camara. ·não 

Não venho, Sr. presidente, advogar o prin- votara mal, vota,ndo esta. minha emenda. 
cipio, ainda hoje tão criticado aqui pelo nosso (Apoiados.) 
digno collega por Alagôas, dos direitos aclqui· No mesmo n. 7 propée a commissão que 
rido3 ; mas d~o. em todo o caso, apresentar sejam dispensados, entre outros empre
uma. emenda que vem resa.lvar, tanto quanto gados, os praticantes sem concurso. Apropria 
possível, os justos interesses de uma classe de redacção indica que esta. dispensa é funda
funccionarios, dentre 03 quaes súo dispensados menta.da na. falta de concurso, que, conforme 
por força da proposta.. a. lei, deveriam ter prestado estes empre-

Começarei, pois, fundamentando a emenda gados. 
que se relere aos procuradores nscaes. . Assim sendo, a. disposição não me parece 

O S O O d fi 
- completa. 

R. ITICic.-.- s procura. ores scacs nao Porque dispensar os pra.tica.ates,por ventura 
são empregados do quadro ; são advogados nomeados sem os requisitos legaes, deixando, 
·que exercem uma. commissão. no emtanto, que permaneçam outroo, que, 

O Sn.. LAURO MÜLLER- Releve·me v. Ex:. ta.mbem sem esses requisitos, foram logo no
contestai-o; as procuradores fiscaes figuram meados para cargos mais elevados? 
como quaesquer outros empregados nos qua- Si a medida. é justa., si a. falta de concurso 
dros_das thesourarias, e por signa.l que até, justifica a dispe.D"'..a dos praticantes, porque a 
segn.nda sou informado, procuraàores fiscaes lei exigia aquelle requisito, então a.ppliquemos 
ha: que nem formados são. a medida a todos os que houverem sido nomea.-

Dem.ais, a.minha. emendanãointeressasaber dos com preterição da. lei. 
da. qualidade do cargo que esses iuncciona.r ios Onde ha.a. mesma ra.zã.o deve haver a mesma. 
exercem ; porque. venho a.penas pedir que disposição. 
sejam elles preferidos em as vagas que se .· 
abrirem na JUstiça seccional. . O SR. GoNçALVES CJIA. VES- E' pree1so saber 

A minha emenda. diz . s1 ~tas nomeações foram feitas qnan~~ se or-
. gamsou o servtço, porque nessa. occas1ao o go-

4. Os procuradores ftscaes, quando formados vemo tinha o direito de nomear livre
em direito, que forem dispensados, de accôrdo mente. 
~X~m o diSposto no n. 9 do art. 1°, serã.o pre· 0 "~ L · 1 

:feridos para a nomeação nas vagas que se =· AURO MüLLER -. De P eno ac-
derem na justiça federal nos estados onde c~o. Ex. terá vi$tD pela. minha linguagem 
. servirem. :~> que tambem creio que a disposição do n. 7 não 

. Vejamos si ella e ou não justa. se applica si não aos que foram nomeados cimtra 
Qua.l é o fundamento innx;ado pela. illustre a lei ; e, neste caso, não estão nem os nomea

comm.issio pa.ra dispensai-os~ Eil-o aqui : dos quando as leis de reforma aut.orisa.vama 
, -« • •• considera a verba suffi.cientemente do- livre nomeação, nem os nomeados :pelo go· 
·fada., por attAlnder a que devem ser dispen- verno provisorio. . 
sa.dos oortos empregados que não podem. ser Este é o meu modo de pensar, ma.s a duvida 
considerad~ na lettra do art. 26 da. lei de 3() lévantada por V. Ex. aó póde ser respondida 

.• . ! . 
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J*>r algum dos collegas da COJllDlÍsl!ií.O do or
~.amento. 

O SR. OrrrcrcA. - Devem ser dispensados 
todos os que niio teem concurso ; estas refor
mas eram muitas vezes feitas só para taes no-. 
meações, 

0 SR. GONÇAL YES Cl:lA VES - Quando se faz 
uma reforma., é sempre em vir tude de uma 
lei, argumento deste modo ; é q~ndo o poder 
executivo está autorisado por le1. 

Ao N. 7 do a.rt. 1•. 
Accrescente-se •••. e e~criptura.rios directa

mente nomeadol!l pa.m este cargo sem concur
so ou sem haverem occupa.do qualquer outro 
cargo em alfandega ou thesouraria. 

S. R. -Sala das sessões, 6 de setembro de 
1892. -.úwro j]fulle,-. 

(O Sr .. Torio Lopes occuzla de 1tovo a cadeira 
da presidencia). 

A discussão fica adiado. pela hora.. 
Passa- se á hora destinada ao expediente. 

- O SR. I• SECR.ETA.Rio lê o seguinte 

E xpediente 

O SR. LAURO MüLLER- Sinto discordar do 
nosso collega. por Al~õa.s nesta. pa~; mas, 
seja. como fôr,aminha emenda tem cab1mento, 
porque ella tem por ftm colloca.r. sob a. acção 
de uma. mesma.. disposição legislativa, fu_nc-
clona.ri(/6 que se acham nas mesmas condiçoes. Offiios: 

Diz n. emenda. que proponho: Do Sr . I· secretario do Senado, de & do cor-
« Accrescente-se:-e escripturarios directa- rente communicando que naqueila data en

mente nomeados para este cargo sem concurso viou á. sancção os autographos do decreto do 
ou sem haverem occupado qualquer outro Congresso, autorisando o governo .a abrir no 
cargo em a.lfandega. ou thesouraria. ~ corrente exercicio um credito supplementar 

Careço, Sr. presidente. explicar o moti'yo de 5,674:579$518 ao cambio de 27 dinheiros 
porque a emenda que proponho procura ex- p:r mil reis, 11 ·verba da Estrada de Ferro 
ceptuar os empregados que, havendo OC(:Upado para o tlm de occorrer os melhoramentos 
outros cargos em alfandegas ou thesoura.rias, para a mesma estrada. -Inteirada. 
sejam hoje escripturarios, emb~ra sem have- Do mesmo Sr. de igual data., remettendo, 
rem feito concurso para este ult1mo loga.r. com emenda, o prOlJOSição desta Camara. que 

E' que. Sr. presidente, por_ etf~ito ~ re- tixa a fo~ na vai pa.ra o exercício de 1893. -
forma feita pelo Governo ProviSOr lO, fo1, por A' comrnissão de marinha e guerra. 
exemplo. extinotn. 3 classe de_ offi~ial de des;- Do Miuisterio dos Negocias da Guerra, de 
carga, tendo sido, como de JUStJça, a.prov&t· 5 do corrente, enviando o requerimento, e 
tados a.qu711es funccionar~os nas ':'aga.~, que se mais papeis em Q1Je o major graduado refor

. foram abrmdo de 2•• escr1ptura.n os, mdepen- ma.do do exercito Antonio de Bastos Varella 
·dente de concurso especial para este cargo, pecle que se declare sem eifeito a. sua. reformà 
visto que jâ. o haviam feito para. aquelle que levando-se em codta o tempo que depois de 
a reforma. extinguiu. reformado tem estado em seruioo a.ctivo.-

Eis porque a minha em_enda. te_m a _redac- A' Commissãode Marinha. e Guerra. 
te .... _ d ta Do mesmo ministerto de 3 do corrente en-ção seguin : « · ·- e escnpotu~rJos lrec - viando o requerimento em que o 2• cadete .20 

mente nomeados para este cargo sem concurso sar~nto do lO" batalhão de infa.n•~l'l·" Joao-ou sem ha.vereru occupado qualquer outro - ""' "' 
cargo em a.lfandega ou thesour&ria.. » Augusto Ferreira. da. Rocha, pede dispensa. de 

excesso de edade pa.ra poder-se matr icular-se 
A hora. está. dada, e eu limitarei ao que em uma das escolas do ex:ercit~ .-A' Comm.is

tenbo dito as ligeiras considerações quejul- são de Ma.rinba e Guerra. 
guei do meu dever externar como fundamento Do Ministerio dos Negocias da Marinha de 
as emendas que tenho a. honra de envi.a.r ii. 23 de agosto proximo findo, em resposta.' ao 
mesa. . .(Muito bem; muito llem.) desta Camara. n. 162,_ de 8 d~neile mez, 

Veem a mesa, são lidas, apoiadas e postas prestando as lnformaçoes por CO.Pia, sobre a 
conjuncta.mente em discussão as seguintes petição em que o tenente reformado do exer-
emend.ru:i: cito Josê Diogo Ozorio de Olh-eira, solicita sua 
. Accrescente-se onde convier: jubilação no loga.r de mestre de esgrima da 

Os procuradores :fi.scaes, quando formados escola naval. (A quem fez a reqUisição. (A' 
comm.issã.o de marinh<1 e guerra. - · 

em direito, que f:lrem dispensados, de accürdo Do mesmo rninisterio, de igual data en-
com · ~ disp<Jsto no .art. _9 do art. I• seriio viando cópia. do officio do capitão do Porto 

. prefertdos pa~a ~ nomeaçao nas vagas que desta. ca.pits.l e requerimento em que o pratico 
• se d~rem na. JUstlça federal nos Estados onde . môr e 0 pessoal empregado no serviço de pra-

serv~rem. ticagem da. Barra de s. João, pedem a.ug • . 
S. R. Sala das Sessües, 6 de :>ct.embro de mento de .,..encimentos. - A~ commiss&o · de 
1~.- Lllvro MuUtJ-. orça.monto. . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:33+ Pág ina 24 de 34 

:H2 sessão em 6 de setembro de 1892 

Do Sr. gove,rnador do estado do Maranhão, Da Companhia Estrada de furro do Qnilom
de 23 de agosto l)roximo :findo, enviando um bo, pedtndo autorisação de uma linha 1errea 
exemplar da Constituição Poliiica daquelle de bitola de um metro do ponto mais conve
esta.do, promulgada pelo respecti"V"o Congrt>SSo · niente da Estrada Rio das Flores á. Estrada. dP 
no dia 25 de julho ultimo.- Ao archivo. Tinguà--A commis..oão de obra.s publicas. 

Do mesmo Sr., de 22 do mesmo mez, de· Do decano dos guardas da eschola militar 
clarando que adiou para o dia, 31 de dezembro Joaquim Sobral de Carvalho, pedindo equipa
do corrente nnno, a eleição marcada para 18 ração de seus vencimentos aos de igual cathe
deste, para preenchimento de 3 vagas, por goria na escola polytechnica.-A oommissão 
aquelle esiado, existentes nesta Camara.- de orçamento. 
A' commissão de petiç.ões e poderes. 

Acta da apuração gera.f, da. eleição a que se 
procedsu no estado de Minas Geraes no dia. 30 
de junho ultimo para o preenchimento de 
nma vaga de senador e tres de de]lutados, no 
Congresso Na.cionnl.-A' commissão de peti
ções e poderes. 

Act& da apnraçã.o da eleição ger<•l a que se 
proc·~deu no estado do Ceará, no dia 16 de 
JUnho ultimo, para o preenchimento de uma 

·vaga de de~ut.ido, no Congresso NacionaL-
A- commil!Sao de petições e :POderes. 

Telegramma.: 
S. Borja, 3 de setembro de 1892. urgente. 

Presidente da. Camara. dos Deputados-Rio. 
Conselho municipal S. Bo~ja, sabendo o Se

na votou o projecto annullando a lei de faetu
ras consulados excluindo a fronteira, be
netlcios projecto, representa. esta camara con· 
tra. a excepção injusta, odiosa que amesqui
nha. o commercio fronteira. estabolecendo pri· 
vilegio commercio lictoral. Atteudei que 
com projectos como esses tendem separar a 
patria Rio Gra.ndensee.-0 presidente, Fran
cisco R. Lima.-J. C. Cami1tha, l 0 secretario. 
-A's Commissões de orçamento e de diploma
cia e tratados. 

Requerímentos : · 
De Custodio Rodrigues de Moraes, adminis

trador aposentado do correio de Goyaz,pedin
do que se mande pag&r·lhe o ordenado .cor
respondente áqueUe cargo, :proporcíoaal ao 
tempo de serviço, segundo o decreto de 25 de 
março de 1888.-A' commissão de fazenda. 

O Sr. André Cavalca.nte-Jà 
tive occasHio, Sr. presidente, de enviar ti. 
mesa uma representação da companhia. da 
Estrada de Ferro do Recife a S. Francisco, em 
que o seu superintendente demonstrou, alias 
fundado em justos motivos, nã.o estar a.quella 
estrada obrigada.,por força. <lo seu contracto,ao 
pa.gamento das despezas de :fiscalisaçã.o, e que 
deviam continuar, como sempre, a ser sa.tis· 
feitas pelos cofres geraes. 

Entretanto, a oommissão de fazenda. tendo 
opinado em sentido contrario ã a.lludida.recla.· 
mação, esta camara, em sua alta sabedoria., 
rejeitou o parecer, reconhecendo impllcita· 
mente, com esse seu procedimento, o direito 
do reclamante. 

E tanto, Sr. presidente, este assumpto deve 
ser estudado que o Sr _ Vice-Presidente da 
Republica. chamou a attenção desta casa. pa.ra 
elle. aftm de cessarem as reclamações feitas 
ao governo por ditrerentes companhias, que, 
como a. de S. Francisco, entendem não estai' 
obrigadas á quot& exigida para o pagamento 
dos :fiscaes. 

A oompa.nhia. da. Esl;ra.da de Ferro de Nová. 
Cruz, rio Rio Grande do Norte, enderPçou 
ta:mbem uma reclamação identica. a esta ca
mara, pára que seja isentada de semelhante 
onus a que não a sujeita o seu contracto. 

Vou mandar, pois, á. mesa o requerimento. 
11ue tenho em meu poder, e confio que a. com
missão de fazenda, estudando a sua materia., 
procederá com a costumada justiça, conclu
indo por apresentar uma medida. geral, que 
:ponha termo a. essas constantes reclamações 
í'undarlas em lei. 

Da Gomp.anhia. de Viw;ão Ferrea e Fluvia 
do Tocantins e Araguaya, cessiona.ria do con
tracto entre o governo e o fallecido general 
Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim, feito 
em virtude do decreto n. 862 de 16 de outu· Vem á mesa, é lida e enviada á. commissão 
bro de 1890, para o estabelecimento e expio· de orçamento a seguinte 

. ração da linha tluvial do Toca.ntins,Aroguaya 
e seus affiuentes, pedindo proroga.ção por um . Rep1·esentaçãú 
anno dos prazos estipulados no re1erido con- _ . 
tra.cto.-A' commissão de orçamento. Da Compaã.11a Estra~a de Ferro do Natal a 

De F~liciana Rangel Lucas, pedindo pensão. Nova Cruz, contra o disposto no art. 8.• § 4. • 
-A commissão de fazenda; da lei n. 26 de 1891. na p'l.rte r.aferente á tis-

Da. Companhia Jardim Zoologico, pedindo calisação das estradas de ferro. 
a grati:fteação do contracto celebrado com a 
Intendencia Municipal na parte que lhe per· 
mitte estabelecer no seu perímetro jogos pu
blicos.-.A commissão de constiiuiçã<>, legisla
ção e dejustiçli.. 

O Sr. Bella.rDJ.ino de Men
<J.onça continUa. a cumprir o dever que lhe 
ê imposto pelo mandato com que o honrou o 
estado do Para.nà ,; não tem feito outra coli.sa 
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sínio cumpril-o na. medida. das suas escassas 
forças. 

0 SR.. EPlTACJO PESSOA E OUTROS- E tem 
cumprido muito bem. (Apoiados.) 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA. desejava 
não ter motivos pal.'a. abuzar da attenção da 
Ca.ma.ra. em hora tão adiantada. ; mas os factos 
que se vão desenrolando no estado do Paraná. 
accentuam cada vez mais a. intervenção do 
governo da União na. administração desse es
tado, e o orador e obrigado a vir à tribuna 
pa.ra. energica-mente protestar contra. ella.. 

Ha. poucos dias o orador teve occa.siã.o de 
communicar á Camara que no Pa.l'aná se tor· 
j&ra uma. conspiração unicamente para perse· 
guir adversarios da. situaQão que no.quelle es· 
ta.do creon & força. federal. A esse respeito 
pediu que lhe fossem dadu.s lnrorrnn.çUes. 

Agom, o chefe de policll\ desse estndo om 
um a.rt\go publica.do no Jar-nal clY Coll~mcrcto 
convida-o a vir especificar factos I O orador 
teem na. Cama.ra collegí\s perielto.mente in
formado; sobre o que se Jlll&ill. no Pa.rana; nü.o 
preciea. vir especificar i'aétos, nem teem .que 
esprimir com cada um dos funccionurlos desse 
estado. As suas fllncçlies não lhe deixam 
tempo pa.ra isso, quando ~i mesmo resolva a. 
!&zel-e. 

Entretanto, relata á Ca.ma.rn. o que se teem 
passado no Paraná.. Lê diversos artigos publi.
Cados nesse estado nos qua.es veem pormeno
res dos factos de que dâ sciencia. aos seus cal
legas. Mostra. como no Pa.ra.na se constituiu 
uma. situação á. qUliJ. foi a.b&oluta.mente estra.
nbo o elemento popular. 

Isso feito, pede aos seus collegas que lhe 
relevem o ter abusado da. sua. attenção. Não 
se podia furtar a. isso, porque estã. no propo
sito de cumprir o seu restricto dever de depu· 
ta.do pelo Paraná. e de representante da. na.
ção. (Apoiados. mf.'ito bem.) 

O Sa. PRESlDENTE explica. ao nobre depu
tado p2lo Pa.rana que a. mesa jà. provitienmou 
para que na 2• parte da ordem do dia da 
proxima sessão seja. reservada uma hora. para. 
a discussão dos diversos requerimentos apre
sentados nestes ultimos dias. 

Veem á mesa as seguintes 

Declarações 

Decla.ro que votei contra o projecto n. 106 
que manda pa.ssar para a municipalidade a 
administração dos cemiterios publicos. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1892..
Cancao; 

Vão a. impr'imir as seguintes 

REDA.CÇÕES 

N. 6 B-18!12 

REDACÇÃO DO PROJEC'I'O N. 6 A DO COIUl.E.'ITE 
ANNO QUE ORGAN:ISA O DlSTRJCl'O FEDERAL 

Lei Orga11ic~ MunicipaZ ào District<J Flderal 

O Congresso Nacional decreta : 

CAPITULO I 

Disposiç~s pr•liminaru 

Art. 1.• O Districto Federal, comprenhen· 
!lendo o territorio do antigo Município Neutro. 
tem _por séde a cidade do Rio de Janeiro e 
contmúa. constituído em municipio. 

A gerencia. dos seus negocias será. encar
r~ada. & um aonselho delibera.ti.vo e a. umpre
!etto, de accordo com o que se dispõe nos se· 
gUintes capitulos. 

Art. 2. 0 Alem das taxas cuja. arrecadaç&o 
competia á municipalidade pela legislação 
a.nterior,podera o conselho municipal decretar 
todos os impo3tos que não forem da privativa 
competencia da União. 

CAPITULOU 

Do eleitor:Wo municipal e das incompatióiÚ-
dades · 

.Art. 3.• São eleitores munici:pa.es todos os 
cidadãos bra.zileiros no gozo de seus direitos 
civis e politicos. 

Art. 4.0 Não :poderão ser votados pa.r& 
membros do governo municipal ; 

1.• Os (lUe nã.o forem eleiwres muDici-
paes. . . 

2.0 Os que não tiverem, pelo menos; seis 
mezes de residencia no município ; 

3.0 As a.ntori.dadesjudiciarias, os comma.n-
Votámos pela isençãQ do imposto predia.l dantes de ftJrça. naval e do ~s~cto . militar; 

para 0 ed.ifiCio em que funcciona. 0 Gabinete os commanda.ntes de forca. policia.!, ~.chefes, 
p .....,,,., d Le'tura. d +n "d d delegados e subdelegados de poliCla, que 

O. •"''õlleZ e l • es ... Cl a. e. exercerem seus cargos dentro de seis mezes 
.SaJa. das sessões, 6 de setembro .de 1892.-A. anteriores à eleição ; 

Morei,.a da. · Sil'r)a.~Fleuy Ourado.-Fonstca 4.• Os que tiverem liti!rio com a municipa-· 
Bermu.-BeUarmino de J!endonça.-PedTo !idade ; · .c . · 

CileYtMnt.-F. Schmíd~. -5.• ·Os empreiteiros de o~. m~ipees .; _ 
~ .. ra. v. v i5 
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6. • Os directores, sub-directores, ofiiciaes
maiores, chefes de secção e quaesquer outros 
funccionarios que dirijam ou administrem 
re~rtições municipae~ e federaes ou suas de
penden.cias ; 

:.• Os engenheiros de obras emprehendidM 
no município por conta. ou em virtude de con
tracto com o governo municipal ou federa.!; 

8.• Os membros do goV'erno municipal que 
tiverem servido no ultimo anno; 

9.• Os ascendentes ou descendentes, directos 
ou collatera.es, consanguineos ou afiins do 
:pre~eito do distrícto até ao 2.0 gráo ; 
' 10. Os aposentados em cargos munici

pa.es; .. 
. 11. Os que estiverem directa ou indirecta

mente interessados em qualquer contracto 
oneroso com a municipalidade, por si ou corno 
fiadores. 

Esta. incompatibilidade não attinge os pos
suidores de acções de sociedades anonymas que 
tenham contra.cto com a municipalidade, s·llvo 
si forem ger.entes ou fizerem parte da dire
ctoria das mesmas sociedades. 

.Art. 5.• Perderão o lagar de intendentes: 
. 1. • Os que se mudarem do Districto Fe

deral; 
2. • Os que perderem os dir~iws políticos ; 
3.• Os que deixarem de comparecer ás ses

sões, sem causa justificada., durante 20 dias 
consecutivos ; 

4..• Os que aceitarem cargos nas dire
ctorias e commissões tiscaes de emprezas ou 
companhias destinadas á. explora.çã.o de con
cessões e favores da municipalidade. 

CAP!Tti'I,O IU 

Do poder leqisl!Jtiuo municipal 

Art. s.~ As funccões legislativas serão ex
ercidas pelo conselho deliberativo. 

Art. 7. • O conselb.o municipal compor-se
h& de tantos membros (intendentes) quantos 
forem os districtos municipaes (um por di9" 
tricto) e de mais tantcs, que serão os mais 
votad;.; em todos os districtos, quantos cor
respop.~am a. um ~r q~atro ~s~rictos. 

§. 1 • Para a. :prune1ra. eletçao, cada uma 
dn.s zi a.ctuaes paroohias do Distrícto. F:eder-c.l 
sel'á CODllideradil. Um distrieto ffiUD!Clpal, e 
al~rp. dQS res~ctivos intende~t.es, fa.rão par~ 
do primeil'V conselho murumpal· os. s~s ct
d.a.dãôs ·mais votados em todos qs distr1cto~. 

§ 2.• O llroce..oso eleitoral_~ara a. fo!·maçao 
do primeiro conselho mumctpal s~ o que 
:ll.éa ··eStabelecido no art. 60 e segumtes dt\5 
Disposições Transitarias. . 

ArL a~ o. Sua. dura.çáo sera de tres a!l~OS. 
,Art. 9,• As sessões do conselho IDUll!Cl~ 

serãS.:.~\lleü e ~ JOO&rãO te l0l&l' qUI!l.dO 

se ac~1ar presente mais da metade de seus 
membros. 

Para,«rapho uníco. No primeiro dia. de 
sessão. o conselho, reunido sob a presidencia 
do mais Yelho de seus membros. elegerá um 
presidente e um vice-presidente para diri
gir~m os trabalhos e representarem a. corpo
raçao. 

Ar&. 10. As deliberações serão tomadas 
p2la. maioria dos membros presentes, salvo no 
seguinte caso: 

Pa.ragrapbo unico. Quando se tratar de im
postos e despezas. que só poderão ser a.ppro· 
vados par maioria absoluta dos membros que 
compoem o conselho, e pelo menos em tres 
discussues . 

Art. 11. O consíllho 1'unccionar:i. em dulls 
sessões unnua.es nlio exce<.lentes de tlO dias 
cuda um!l Lielln.s: ),nra o fim de dali berar sobre 
os ncgoc1os mumctp!1es. 

Paragr(l.plw unico. Fura. !lestas sessues, po-o 
derá o conselho reunir-se extraordinaria
mente por convocaçilo do s2u pre.>Jdente ou 
do . pr.e!lli to, ou u. requerimento escripto da. 
mmorm de seus membt•os. Nestas reuniões só 
delibera.ró. sobre o Wlsumpto que tiver mo
tivado a convocação. 

Art. 12. Cada. rnemo1'o do conselho mu
nicipal J?ercebera o vencimento de 1.1eis con
tos de reis a.nnua.es e o presidente do mesmo 
conselho o de oito contos de reis, sendo a 
terça parte do vencimento considerada grati
ficação Pf'll fabv,·e. 

Art 13. As ~gas que occorrerem no con
selho municipal serão immediat.amente pre
enchidas. 

Pa.ragrapho unico. Só o conselho municipal 
julgará da. vaga, communicando-a.. ao prefeito 
para que este mande proceder a eleição. • 

Art. 14. Não poderão servir conjunta
mente no conselho municipal : 

1.• Os ascendentes e descendentel3, irmãos, 
cunhados, sogro e genro, tio e sobrinho; · 

2. o Os socios da mesma firma çommerçial. 
Pa.ragrapho unico, Si a. elt:ição deslgnàr 

cidadãos nestas condições, tomara assento o 
,\nais •elho, co.usidera.Qdo-se nuJla. a eleição 
do outro ou outros. 

Art. ·15. ~o conselho municip;IJ incu~be: 
§ 1.0 Yer1ficar os poderes de seus iilelD

bros. 
§ 2.• Ül'ganizar o regimento. U.e suasses

~ões. 
§ 3.0 Organizar sua. secretaria e nomear os 

respectivos empregados; 
§ 4. o Regular as condi<;ões de nomeação, 

suspensão, aposentadoria e outras dos empre
gados de tod~ as repa.r~ções municipae:~ ; 

§ 5." OrganiZar Q serv1ço de escrJ.ptun&ãQ, 
arr-ecadação, guarda e applica.ção da reeeite., 
ass1m como da. ex.ecu~.ã.o e íisca.lisa.ç.ã.o das 
obras; 
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§ 6.• ~\g~nizar annualmente o orçamento 1 primaria, profissio_nal e artística; ~tabelecer, 
do munlClplO, decretando as despezas e mar- custea.r e subvencionar qualquer mst1tuto de· 
cando as taxas necessarias para os ser viços educação e instrucção que as necessidades do 
municipaes; municipio reclamem ; 

§ 7. • Contrahir emprestimos sobre o cre- a) O ensino que o município ministrar, ou 
dito do município, determinando as condições para o qual contribuir com subvenção ou de 
do seu levantamento, o tempo, modo e meio qualquer outro modo, sera leigo em todos os 
de seu pa..,"1l..D.ento ; seus gráos ; 

a) A municipa.lidade nã.o poderá jáma.is fi- t;) E' livre aos particulares abrir e r~er 
car a. dever, por qua.lqueL' titulo, quantias escolas de qualquer grio ou natureza, SUJei· 
que não possa amortizar em vinte annos, tas a insllecção official unicamente no que 
despendendo, no maximo, com juros e amor- concerne a moralidade, hygíene e estatística; 
tiza.ção, a quinta parte da sua. J'enda, ~leu- § 18. Crea.r bibliotbecas munic1pa.es e regu. 
lada pelo orçamento do anno em que for con- lar o respectivo serviço ; . 
tra.hido o emprestimo, sob pena de nullidade § 19. Regular o serviço de hygiene muni· 
do excesso. cipal; . 

§ 8. o Regular a administração, arrenda· § 20. Crear e regular todos os sel.'viços re
mento, foro e aluguel dos bens moveis e im· ferentes a casas de banhos e lavanderhs, 
mo,·eis municipaes; feil.'as, mercados. theatros, especta.culos pu-

a) O conselb.o municipal só podrr-:t vender blicos. extineç.ão de incendios, viação UL'Oana e 
ou trocar bens immoveis do município por fa.bricas de qualquer nat ureza; 
acto votado em du;;s sessões annuaes succes· § 21. Prover sobre a instituição e odmi· 
sivas e por dous terços de votos; nistração dos cemiterios, e sobre o serviço fu-

b) As Yendu.s serii.o feitas em hasta publi~. nera.rio, sendo-lhe, porém, vedado conferir 
preYiamente annunciada.s pela impren;;.1. e monopolio ou privilegio; 
por editaes a.ffixados nos togares ma.is publi· § 22. Regular a policia. sanita.ria; 
cos, por espaço de tempo não inferior a ses- § 23 . Regula:r a abertura e denominação 
senta dias; de ruas, pra{'.as, estradas e caminhos e sua. 

c) Não poderão concorrer pa.ra a acquisi· policia, lh·re transito, alinhamento, eembelle· 
ção desses bens os funccionarios municípaes, zamento, irrigação, esgotos pluviaes, ca.lça· 
nem os membros do conselho que houver de· mentos e illuminação; 
liberado sobre a alienação dos mesmos bens ; a ) Os edificios que ameaçarem ruína, po-

§ 9. o Resolver a desa.ppropriação pi:lr uti· dendo trazer perigo p:.ra a po_pula~ã.o ou em
lida.de municipal, autorxzar a propositura e baraço ao livre transito, serao reparados on 
desíst.encia. ou ab:JJ~dono das acções que in te· demolidos á. cusb. dos proprieta.rios, devida· 
res...;;:a.m ao município, bem como o nccordo ou mente intimados, depois de vistoria. ; 
composição nos casos em que não forem ve- b) As servidões munipaes serão conservadas 
dados pei..1.lei; liYres e francas, e os obst.-1.culos interpostos 

§ 10. Resolver sobre a compra de immo· pelos proprietaríos, onde eristirem, serão re· 
veis, quando exigidos por utilidade publica mol•idos à. custa delles, deYidament e intima
e sobre a realização de obras, cuja. necessí- dos, depoi~ de vistoria; 
dade tenha sido reconhecida.; § 24. Regular o serviço de a.ba.stecimentD 

§ 11 . Deéretar o codigo de posturas, orgn.· de agua á. população, curando dos ma.nanciaes, 
nizar o :p•ocesso das infracções, podendo im- fontes, cha.fal,'izes, a.queductos, etc.; 
por multas ate o maximo de 200$ e a peua de § 25. Regular a conservação e rep"Iatnta. 
prisão até cinco dias ; . das mattas e florestas, a guarda e !Xlnserva.-

§ 12. Conferir a.ttribuições especiaes ao ção de parques, jardins, logradouros publi· 
prefeito para. casos urgentes e im:pre"~>istos cJs e monumentos ; 
na. a.usencia do conselho ; § 26. Prover sobre a couservação da. ma.tta 

§ 13. Legislar sobre o tombamento e cada.s· m:u:itima,sobre a navegação nos rios e lagõà.s, 
tro do territorio e bens do município; sobre a caça. e a pesca, sobre o embarque e 

§ 14. Estatuir sobre as condições relativas desembarque de pessoas, bagagens e merca,.;. 
â. hasta publica ; dorias .nos littoraes do município ; . : 

§ 15~ Providenciar sobre a guarda e con- § 'Zi. Regulamentar o serviço telephonico e 
servação dos bens municipaes ; teleg1•aphico de natureza mumcipal ; 

§ 16. Estabelecer e regular o serviço da § 28. Animnr e desenvolveras industria.s do 
assistencia publica; municipio, introduzir novas com au:tilios in-

E' licito aos partícnla.res crea.r e manter directos,. premio;:, exposições · e outras medi~ 
estabelecimentos de pbila.ntropia., apenas su- das que tenham o mesmo can.cter e tendam 
jeitos á. inspecção official no que se )referir á. para o mesmo 11m ; . · . 
m.oralidade, hygiene e estatística; . . § 29. Crea.r e regular montes de soceorro 
~ )i . . Esta:belecer e regum- a in~t;uccão I e montepios ; , . :·. 
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§ 30. Dividir o territorio municipal em 
districtos, que não puderão ter menos de dez 
mil, nem mais de quarenta mil hal:l;tantes ; 

S 31. Reclamar da União bens que perten
çam ao município; 

§ 32. Contractar com um ou mais municí
pios limitrophes a realização de obras e ser
viços de interesse commum; 

§ 33. Representar ao Congresso Nacional 
e ao Governo Federal contra as io.f.ra.cções da 
Constituição federal, bem como contra os abu
sos e desmandos das autoridades não munici
paes e em qualquer outro sentido ; 

§ 34. Organizar periodicamente a estatís
tica municipal com as indicações mais pre
cisa.s que for possível adquirir â.cerca da ex
tensão territorial, população, recursos indus
triaeR e agricolas, e movimento geral dos 
serviços municipaes ; 

§ 35. Organizar periodicamente a estatística 
escolar e a. hygienica, comprebendendo regis· 
tro demograpbico, nosographico e de movi· 
mento endemico e epidemico de molestias 
reinantes no município ; 

§ 36. Deliberar soôre a aceitação de doa
ções, legados, heranças e :fidei-commissos e 
suas applicações ; 

§ 37. Prover sobre o bem geral do muni
cípio e velar pela 1lel execução desta lei or
ganica e das que promulgar. 

Art. 16. Em nenhuma. círcumstanciaepara 
nenhum fim poderá. o conselho conferir suas 
prerógativas a qualquer pessoa estranha ou 
não ao município. 

CAPITULO IV 

Do poder ~Jecuti!Jo ·nwnicipal 

Art. 17. O poder executivo municipal e 
exercido pelo prefeito. 

A..-..t. 18. O prefeito será nomeado pelo Pre
sidente da Republica com approvação do Se
nado Federal, para serVir :por quatro annos . 
O primeiro prefeito servirá ate ao dia 31 de 
dezembro de 1894. 

.Art. 19. Ao prefeilo compete: 
§ 1.• Apresentar pessoalmente, por occasião 

·da abertura de cada sessão ordinaria., um re
l&torio circumsta.nciado de todas as occurren
cias que se tiverem dado no intervallo de uma 
sessão a. outra, propondo nessa occa.sião as 
medidas que j uiga.r opportuna.s; 

§ 2. • Executar e fazer cumprir todas as de
liberações ou ordens do con.~elho, quando de
vidamente promulgadas ; 

§ 3. • Intervir nos casos de urgencia. referida 
no art. 15, § 12, convocando logo o oonselho, 
caso este não esteja. funccionando, para dar· 
lhe eonta do occorrido ; 

§ 4. o Fazer arrecadar a.s rendas municipaes 
por empregados de sua con:fiança e de accordo 
com o ultimo orçamento aiJprovado pelo con
selho; 

§ 5.0 Ordenar as despezas votadas pelo con
selho e autorizar o orçamento dellas pelos 
cofres munieipa.es. 

As ordens de pa.gamento deverão sempre· 
conter a.. indicação do artigo e paragrapho do 
orçamento que as autorizar, e nenhuma. des
peza será realizada.. sem serem presentes os 
documentos que a comprove ; 

§ 7. • Formular a. proposta do orçamP.nto, 
que deve ser apresentada ao conselho no dia 
da abertura. da sua sessão ordinaria, e forne
cer todos os dados que lhe forem pedidos pelo 
conselho ou suas commissões, para & confecção 
dos orçamentos parciaes ou geral. 

§ S.• Nomear, suspender, licenciar ou de
mittir os fllnccionarios não electivos do mu
nicípio, exceptuados os da. secretaria do con
selho, e observadas as garantias o.ue forem 
definidas em lei, 

§ 9.• Convocar extraordinariamente o con
selho, quando o julgar conveniente ou quando 
assim o reela.me por e.<~cripto a maioria dos 
intendentes; 

§ 10- Prorogar o orçamento em vigor, si 
até ao ultimo dia. de dezembro n~ tiver sido 
votado novo pelo conselho. 

Art. 20. O prefeito suspenderá a execução 
de qualquer acto emanado do conselho, op
pondo-lhe veto, sempre que elle estiver em 
desaccordo com as leis e regulamentos em 
vigor no Distrieto Federal, 

Neste caso submetterá ao conhecimento do 
Senado Federal o a.eto suspenso, dando por 
eseripto as razões do -veto. O Senado decidirá 
si o acto suspenso viola ou não a Constituição 
e as leis federaes, assim como as leis e regu· 
lamentos da municipalidade. 

Art. 21. O prefeito deverá., dentro do prazo 
improroga vel de cinco dias, oppor por escripto 
o seu "'eto. Não o :tàzendo nesse prazo, se en" 
tendera approvado o acto. 

O prazo conta-se do dia em que o prefeito 
tiver conhecimento ofil.cia.l do acto_ 

Art .. 22. Para. a nomeação do prefeito sub
sistirão as incompatibilidades especificadas no 
art. 4,o 

Pa.ragrapho unico. Não poderá tambem ser 
nomeado prefeito o cidadão que tenha, com· 
qualquer intendente, o grào de parentel300 
reterido no art. 14, § L• 
.Art. 23. O prefeito não poderá ser de novo 

nomeado para · o periodu seguinte ao de sua. 
ad.ministraçãci, nem ser eleito para o ·cargo 
de intendente no mesmo período. 

Art. 24. O prefeito não poderã. ausentar-se 
do municipio por mais de dez dias sem licen
ça do Presidante da Republica. No C8S() de 
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a.usencia., passarã. o exercício a. seu substituto 
legal e perderà a gra tiftca.ção. 

Art. 25. Durante o primeiro triennio per
ceberá o prefeito os vencimentos de 24:000$ 
annua.es. 

Art. 26. Na falta ou impedimento tempo· 
ra.rio do prefeito, suas funcções serão exer
cidas pelo presidente do conselho municipal. 
No caso de vaga, o Presidente da. Republica. 
nomeará seu substituto, nos tel'mos do 
art. 18. 

Art. 27. O presidente do conselho munici
pal, quando substituir o prefeito nos seus im
pedimentos, terá direito aos vencimentos ou 
simplesmente á gratificação do prefeito, como 
no caso couber e durante a substituiçio dei
xará. de presidir o conselho. 

CAPITULO V 

DOS FISCAES il GUARDAS MUSIClPAES 

Art. 28. São agentes do prefeito nos diire
rentes districtos os flsca.es e guardas muni
cipa.es. 

.Art. 29. Cada districto terá. um IL"Cal e 
tantos guardas municipa.es quantos o conse
lho julga!' necessarios ao bom desempenho do 
serviço publico. 

Art. 30. Ao fiscal compete: 
§ I. • Executar e fazer executar as postu

ras e deliberações do conselho, sanccionadas 
pelo prefeito, observando as instrucções que 
por este forem dadas ; 

§ 2. • La.vra.r e remetter à. autol'ida.de com
petente os autos de fla.,oTimte contra. os intra,-
ctores das posturas ; ' 

§ 3. • Informar os pedidos de licença. para. 
edificações. abertlll'as de casas de negocio e 
exercício de quaesquer industrias, especta.
culos e diverti.mentoo publicos e outros as
sumptos de interesse municipal ; 

§ 4. • Cassar licenças nos casos previstos 
pela legisJacã,o municipal. CO!D recursos para. 
a autoridade competente ; · 

§ 5. • Orga.nisar e remetter mensalmente 
a.o. prefeito uma. relação dos autos que houver 
lavrado ; 

§ 6. • Informar trimensalmente ao prefeito, 
e sempre que elle o exigir, sobre o estado de 
todos os serviços e necessidades do districto. 

a) Dessas informações, assim como das re
~ mensaes de autos de tlà.grante, ficará 
cópia em livro especial, fornecido pela muni
cipalidade e rubricado pelo prefeito ou por 
quem elle designar. Esgotado esse livro será. 
recolhido ao archivo municipal. 

b) O fiscal nio poderá. recusar. a. inspeoção 
deste livro a. qualquer municlpe. 

§_ 7. • Fornecer as com.missões permanentes 
as Informações que forem requisitadas. 
. Art. 31. Os guardas municipaes são auxi

liares dos fiscaes e agentes a. estes subordi
nados. 

CAPITULO VI 

DAS ATTRIBUIÇÕES JUDICIARIAS 

Art. 32. O preparo e julgamento dos pro· 
ce$OS de int'J.'acçã.o de posturas compete ao 
juiz dor feitos da fazenda municipal, com os 
recurso!> que no caso couberem. 

Paragrapho unico. São creados os loga.res 
de 1•, 2<' e 3• procurado~.s dos feitos da !à.
zenda municipa,l, que officia.rã.o em tOdas as 
causas que interessarem à municipalidade, 

Esses funccionarios aerão nomeados pela 
mesma. fórma. que o juiz, e preferidos para as 
primeiras nomeações os actua.es procuradores 
doa feitos no Districto Federal. 

Art". 33. As communicações e autos sobre 
infra.cção de posturas serão remettldos ao 
juízo por intermedio do prefeito. 

CAPITULO VII 

DISpOSIÇÕES GERAES 

Art. 34. Os funccionarios municipaes auxi
liarão a. execução das leis e actos dé caracter 
i'eders.l., nos termos do art . 60, § 2• da Consti· 
tuição. 

Art. 35. Das deliberações dos poderes mu
nicipa.es que prejudicarem direitos civis e po
liticos dos muuicipes, haverá recurso volun· 
tario para. as justiças do Districto Federal, 
como no caso-couber. 

Art. 36. Oi! funcciona.rios municipaes, in
clusive o prefeito e Os membros do conselho, 
são responsaveis civil e criminalmente por 
provaricação, abuso ou omissão no desempe-. 
nho de seus deveres. . 

§ I.• A denuncia. ou queixa.poderã. ser dada 
pelo pr~udicado ou por qualquer municipe. 

§ 2. • Independentemente da pena. crimirial, 
ficam os fnncciona;rios sujeitos á indemnisa
~.ão pecunia.ria, na fórma· do direito com-. 
muro. 

Art. 37. Como pessoa jurídica. pódeo mnni· 
cipio comparecer em juizo, demandar e ser 
demandado na. pessoa. do prefeito. que se :!V&. 
representar pelos procuradores dos feitos da. 
fazenda municipa.l e seus auxilia.res. 
· Art. 38. o conselho eliminará do quadro da. . 
divida activa. municipal sómente as relativas . 
a. impostos e multas que julgar incobràveis, 
devendo publicar pela. imprensa as el.imina
ções e seus fundamentos. 
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.. Para,crapho unioo. Considerará incobravel 
a divida. que for e~igivel ha mais de anno, 
nas se.,<TUintes condições : 

I~ quando o devedor h ou ver fallecido sem 
deixar bens ; · 

2• q ua.ndo o devedor for desconhecido ; 
3° quando o devedor sa achar ausente em 

loga,r incerto e nã.o sabido por mais de um 
anno· 

4•.quando o devedor for notol'iamente in
digente. 

Arl. 39. Os contractos cujo valor exceder 
de um conto de reis serão sempre feitos me
diante concurrencia publica, pt•ovocada. por 
edita.es publicados pela imprensn.. 

Art. 40. As obras que não forem executa
das por administração serão feitas por con
trcto de conformidade com o disposto no ar
tigo anterior. 

Art. 41. Os bens municipaes nlio são su
jeitos a execuções por dividas do municí
pio. 

Paragra.pbo unico. O conselho incluirã nos 
orçamentos verba. para o pagamento ou 
amortisação das· diVidas liquidadas. 

Art. 42. Só é exigível como receita o que 
estiver especificado no orça.men to em vigor. 
Constituem receita. extraordinaria os premias 
de depositas, as heranças, os legados e as 
doações feitas ao município ou a quaesquer de 
sua,s instituições. 

Art. 43. Nenhuma despeza. serã. ordenada 
sem que para ella haja verba consignada no 
orçamento, e nenhum contracto se farà obri
gando. a municipalidade a pa,gar, em orça· 
menws Ü.lturos, pres~ões maiores do que 
comportar a respectiva ""erba no orçamento 
do anno em que for feito o contracto. 

Art. 49. As decisões do conselho só obriga· 
rão 10 dias depois de publicadas. 

Art. 50. Não poderão contractar ou em
preitar obras, nem aforar i.rnmoveis munici
paes, pessoas que tenham com o prefeito ou 
com qualquer membro do c~nselllo o paren
tesco indicado no art. 14, § l. o 

Art. 5l. Qualquer municipe tem o direito 
de pedir informações c certidões dos actos da 
municipalidade, as quaes, sob nenhum pre
texto, lhe poderão ser negadas. 

Paragrapho unico. No caso de recusa. ou 
demora dos emp1•egados ou cllefe de repar
tição a quem competir dar as informações e 
certidões. a parte interessada tera recurso 
para o prefeito e para o conselho. 

Art. 52. A municipalidade, a custa dosseus 
cofres. não autorisar:i. o levantamento de 
estatuas ou monumentos commemorativos. 

Art. 53. Nos crimes de l'esponsabilidade, o 
prefeito sera processado e julgado ~lo su
premo Tl'ibunal Federal, de conformtdade com 
as leis que definem e regulam a responsa.bi· 
!idade dos ministros de Estado. · 

Art. 54. E' extensivo á municipalidade o 
processo executivo :fiscr..l c o de desapropria
ção por utilidade publica, em vigor para. o 
Governo FederaL 

Art. 55. Os vencimentos do prefeito e dos 
membros do conselho só poderão ser alterados 
no ultimo anno do exercício de cada um. As 
alterações só vigorarão no periodo seguinte. 

Art. 56. E' garantido o direito de Visitas 
domiciliarias, para :fins de hygiene e de salu
bridade publica, ús autor-idades e funccionari s 
municipaes encarregados dest.e ramo de ser
viço, comtanto que na ex.ecuçã.o do acto 
sejam devidamente observa.d~s as formali
dades tutelares da lei geral para os casos de 
que esta occupar-se. Art. 44. A maxima publicidade será. dada. 

aos actos da municipalidade que acarretem 
encargos para o município. 
. Art. 45. O Iilano geral do orçamento. antes 

de votado pelo conselho, será publicado du
rante 10 dias, e com antecedencia, pelo me
nos de 30 dias, no jornal que tiver contracto 
pal'a a. publicação do expediente da municipa
lidade, podendo os municipes I'eclamar as mo- · 
difi.C3.!l(íes que mais convenientes lhes pare
çam pa.ra. o munici pio e para. os seus inter-

Art. 57. O conselho, em seus regimentos, 
organ.isará as suas commissões, distribuindo 
as competencias, obrigações, deveres e ser
viço de cada uma dellas. 

CAPlTULO Vlll 

.Disposiç ües t1·ansitorias 

~s~. . 
Arl. 46. Os balanços do exercício encerrado 

serão ta.mbem publicados, durante lO dias, 
nos termos do artigo antecedente. 

Arl. 47. No fim de cada mez será publicado 
um bala.ncete da receita. e despeza da munici
palidade. 

.Art. 48. Quando o prefeito pro rogar o orça
mento noo termos do art. 19; § s• e usar da. 
faculdade do art. 20, daci publicidade. du
rante I O dias, a esse acto, por m ei.o de ed.i taes 
publica.dos na. imprensa. 

Art. 58. Pela presente lei passar-J.o para o 
goYerno municipal do Districto Federal os 
seguintes serviços, ·actua.lmente a cargo da. 
Uniã.o: 

a) limpeza. da cidade e das praias ; 
b) assistencia à ínfa.ncia, comprehendendo _ 

o Asylo dos Meninos Desvalidos e a Ca.sa de 
S. Jose; 

c) hygiene municipal ; 
d) A.sylo de Mendicidade ; 
e) Corpo de Bombeiros ; 
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f) instrucção primaria, seu pessoal e ma-
terial ; 

g) esgoto da cidade ; 
h) illuminação publica. 
Paragrapbo unico. Nos serviços de hygiene 

commettidos a administração municipal do 
Districto Federal não se comprehendera : 

I. O estudo scientifico da natureza e etio
logia das molestias endemicas e epidemicas, 
e meios prophylacticos de combatel-as e qua.es· 
quer pesquizas bactereologicas feitas em la.bo
ratorio especial (actuallnstituto de. Hygiene) ; 

Il. A execução de qua.esquer providencias 
de natureza defensiva contra a invasão de 
molestias e:x:oticas ou disseminação das indí
genas na Capital Federal, empregando-se 
para tal fim todos os meios sanccionados pela 
sciencia ou aconselhados pele. observação, 
taes oomo, rigoroS& vigilancia sanitaria, 
assistencia hospitalar, isolumento e desinfec· 
ção; 

III .. Estatística demogra:pho-sanitaria ; 
IV. Exercício da medicina e dJ pharmo.cia; 
V. Analyses qua.litlcativas e quantitativas 

de substancias importadas, antes de entregues 
ao commerclo; 

VI. Servico sanitario marítimo dos portos. 
A1•t. 59. Para a primeira eleicão são in

compatíveis os cidadãos que fizeram parte das 
intendencias depois da promulgacão da Con
stituição Federal. 

Art. 60. A primeira eleição municipal será 
feita 40 dias depois de sanccionada a presente 
lei. O governo expedirá para tal :fim as or
dens necessarias. 

Art. 61. A eleição se fa.ra em cada fre. 
guezia por secções, que não poderão ter menos 
de 50, nem mais de 250 ~leitot'es. · 

Art. 62. Em cada secção haverá uma mesa 
:Para o recebimento de cedulas, apuração de 
votos e mais trabalhos eleitoraes. 

Art. 63. Vinte dias antes do marcado para 
a eleição, os pretores dividirão sua.s respe
ctivas freguezias em secQI)es e designarão os 
edificios onde devem funccionar as mesas 
eleítoraes, nomeando para cada uma dellas 
cinco eleitores, dos qnaes um expressamente 
para presidente. 

Paragrapho UIIÍCO. Essas nomeações e de
signações serão communicadas por otlicio ao 
actual l'onselho da intendencia municipal e a 
cada um dos nomeados, devendo tambem ser 
publicadas por editaes e pela .imprensa, onde 
houver. 

Art. 64. A intendencia. municipal, tendo em 
vista essa communicaçã.o, remetterá ao pretor, 
com a possível brevida.rle, os livros, mna e 
mais objectos necessariCls á. eleição. 

Paragrapllo unioo. Si a intcndencia não re
metter os objectos precisos para o aeto, o pre
sidente da mesa. eleitoral providenciará robre 

o que faltar, mandara pór um eleitor, que 
servirá. de secretario, lavrar os competentes 
termos de abertura e encerramento nos livros, 
que serão numerados e rubricados pelo mesmo 
presidente, devendo tudo constar da respe
ctiv~ acta. 

Art. 65. Os cidadãos que devem formar a.s 
mesas eleitores, não podendo comparecer, pol' 
qualquer motivo, d':lverão participar o seu im
pedimento até às 3 horas da ta.rde da vespera. 
da eleição, ao pretor, que providenciará sobre 
a substituição. 

Art. 66. No dia da eleição os membros da 
mesa eleitoral que faltarem serd.o substituidos 
do seguinte modo : 

1 ' . o presidente, pelo cidadão cujo nome se 
seguir immediatamente na list:l. dos nomeados 
pelo pretor ; 

20,. qualquer outro mesario, por um eleitor 
da secção, a convite do presidente da mesa.. 

Art. 67. Os trabalhos eieitorae~ começarão 
as lO 11oras da manhã, depois de reunida a 
mesa, que deve ser installada na vespera, a 
igua.l hora. 

§ l .• Si a. installaçlio da m~ nãO se tiver 
effectuado na vespera, devera sel-o no dia da 
eleicão até ás 9 horas da manhã. 

§ 2. • o escrivão do pretor, ou o cidadão no
meado ad hoc pelo presidente da mesa, la
vrará logo a acta da ínstallaçã.o no livro que 
tiver de servir para a eleição. · 

Art. 68. A votação deverá ficar terminada. 
até ã.s 7 horas da noite. A a:puraçã.o de votos 
e a confecção da acta poderão prolongar-se o 
tempo necessarío para a. conclusão dos traba
lhos, que não serão interrompidos. 

Mt. 69. A acta dos trabalhos eleitoraes 
será escripta pelo secretario da mesa, em se
guida á da installação e transcripta em livro 
especial por tabellião ou pelo escrivão do 
pretor. ou, na. falta destes, por qualquer cida
diLo, a convite do presidente da mesa. 

Art. 70. A mesa fará extrahir duas cópias 
dessa acta, bem como das assignaturas dos 
eleitores, que tiverem votado, devendo todas 
ser assignadas pela mesa e concertadas por 
tabellião ou pelo escrivão do pretor. 

Paragrapho uníco. Uma dessas cópias será 
remettida ao pretor e outra iL secreta.ria do 
governo municipal; esta ultima será acom
panhada. de cópia authentica da acta de insta I
lação da mesa eleitoral. 

Art. 71 Os livros de a&ignatura. doa elei
tores e os das actas eleitoraes serão enviados 
pelos presidentes das mesas á secretaria do 
governo municipal, juntamente com. as cópias 
a que se refere o paragrapho unico · do 
art. 64. 

Art. 72. Todos os livros que tiverem. de 
servir na eleição serão rubricados pelo pre
to!",' salvo o caso do paragrapho unico do 
a.rt. 64. 
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N. 31 A-1892 .Al't. '13. Oito dias depois da eleicão. os 
prefures dos districtos se reunirão no edifi-
cio da IDtendencia. Municipal, e, depois de • . 
eleger de· entre si um para. presidir os tra. Redacçu.o do proJecto n. 31 do corrent~ anno 
balhos,. da.rã.o começo a apuração geral. sobre furto de gado de quatguer especte 

.Al'& . 74. Os trabalhos deverão principiar 
as 10 horas da manhã; findoselles, laVra.r-se· O Congresso Nacional decreta; 
ha. uma acla circumstancia.d.a., que contenha 
os nomes de todos os cidadãos votados em · Art. 1. • A lei n. 21 de ~ de outubro de 
cada freguezia., pela. ordem numerica de vo· 1891 comprehende, quanto a aoção publica., o 
taçã.o e em seguida os dos seis candidatos que íurtode~o de qua.lquerespecie, competindo 
tiverem obtido maior numero de votos em aos estaaos a determinação da. 1'órma. dos res-
todO& os districtos. pectivos processos e julgamentos, 
~ho unico. Essa acte. será. enviada Art . 2.• Revoga.m.se a.s disposições em con· 

a.o TribunãJ. Civil e Criminal, onde ficará. a.r· tra.rio. 
chivada. ; deila se extl'!lhini. uma. cópia. para Sala. do.s sessôes,6 de aetem bro de 1892.
ser remettida. á. secretaria do governo mu· L. Fil(lueiras.-Fróes da Cru:.-Alcides Lima. 
Diclpa.I. 

Red.acç&o do projecto n, 160 de 189~ : 
Art. 75. A cada um dos 27 intendentes 

eleitos dirigirá. o pretor presidente um om
cio, conununica.ndo-lhe o resultado da apura.-
çã.o na. pe.rte que dis!er respeito. o c N · a1 d •-

Art . .,6, O pretor .que não puder compa- ongresso aclOn ecre .... : 
recer aos trabalhos da apu~o fe.râ. a. de· Art. 1' Fica. o governoa.ntori.sado a abrir no 
vida. communica.ção ao presidente, remet,.. exercicio coJTente um credito supplementa.r 
tendo·lhe as actas do seu districro. na. importancia. de .t 33.826..0·() para. a. con· 

Art. 77. A a.puraçã.o só se fa.rã. achan- clusão das obras do prolong~~.mento. da. estrada. 
do-se reunidos mais de metade dos pretores de ferro do Sobral a lpú, no ceara.. 
do Districto FeJera.l. . . Art. 2• Revogadas as dispcsiCQes em con· 

Art. 7S. Os membros do governo mumc1- trario 
paJ. eleitos se reunirão no edillcio da inten- • . - d te b d 
â.encia municipal vinte dias depois da. eleição Sala. das CO~lssoes •. em ~ e se ~. ro ; 
pa.ra. darem começo ás sessões prepa.ratoria.s, 189'4. - Leo.~·~lt.lo_ Ftlgue•ra. - F• oes d 
elegendo um presidente interino. Cro;. - Alctde3 L nna. 

Art. 79 . A posse terá.Joga.r logo que este- Vão a. imprimir para entrar na ordem dos 
jam reconhecidos dous terços pelo menos dos tra.balbos os seguintes 
in~ndentes elei1os e será da.da. pelo actua.I 
ooneelbo de intendencia municipal. 

Art. 80. O primei.l'o triennio terminará em 
7 de janeiro de 1895, qualquer que seja. o dia. 
da posse. 

Art. 81 . As vagas que occorrerem no pri
meiro conselho municipal, si dependerem de 
intendentes de districto, serão suppridas por 
vota.çr;.o no districlo, si de intendente dos 
mais votados nos districl.os, ~los· cidadãQS 
que se seguirem a estes na ordem de maior 
suil'ragio. 

PROJECTOS 

N. 182-1892 

Concede a Melcl!ert & Comp. isenção dr; direi
·tos is1clttsi1:1e os de etJ;pediente sobre trapos e 
reducçao de 50 •f a sobre a materiu prima 
denominada CleacMng-potoder que importa
rem durante cinco annos a contar da data 
dtJs/a lei com. de~tino á fabr ica de tecidos na 
1Jálla do Salto, em S. Pa'!llo Art . 82. Ficam em pleno "Vigor }lara. a pri

meira. eleição municipal as disposições da lei 
n, 3209 de 9 de janeiro de 1881, referentes 
á s~'çao em gf!;'l'al e à parte peno.~ em todos os Ao Congresso Nacional requereram Melcbert 
pontos que não tiverem sido alterados pela & comp., estabelecido~ com fabrica de papel 
presente lei. na villa. do Salto, estado de S. Paulo. isenção 

Art. 83. As eleições subsequeutes serão de direitos, inclusive os de expediente e re-
tei.ta.S por lei especi&l, qne o Congresso decre- ducção de 50 •1·· pelo prazo de cinco annos. 
tará.. a.quella sobre tra.poo e esta sobre a materia 

Al.'t. Si. Fica.m revogadas as disposições prima. denomina.da.-Clea.cbing-powder, bem 
em contrario. como a.mtituição da importaneta dos direitos 

Sala das commissões, 5 de setembro de que indevidamente. pagaram sobre as mesmas 
1892.-.Froes da Cru~.-Leouigildo Fagueiras. materias no corrente anno e no proxi.mo pa.s-
-AJi:i4e, Lima. sa.d.o. · 
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Fanda.ment:tm a pretenção nos peticiona
rias: 

I . • O facto de lhes ter sido feita a referida. 
concessão pela. lei do orçamento de J 888, pelo 
prazo de tres a.nnos, não tendo. porém, os pe
tícionarios della gosado, senão nos ultímos 
mezes de 1889. em consequencia. de grande 
demora. na. a.lfa.ndega. dos ma.chlnismos desti
nados á. sua. fa.briea.. 

2. • N"ao ter sido cumprida na mencionada 
repartição o despacho do ~!inisterio da Fazen
da., de 4 de ma.rço de 1890 que. á vista. do mo
tivo acima. exposto, lhes concedeu por mais 
cinco annos a. i~enção e reducção alludidas, 
-visto nii.o ter o ministro comJletencia para tal 
concessão, dependente de decreto legisla
tivo. 

N. 183-1892 

Restabelece a lei n. 8403 de 24 de no'Dembro 
1888 com as modificações que indica e (i3;a o 
pra:;o dentro do quat devem os aotuaes ba>t· 
cos de emissilo entrar no regimen. desea lei. 
Autorisa o gorento a assumit- a resplYitsabi
tidadc das notas dos que nao puderem ou 
niio qtti.:;erem su1Jmeuer-se a.o me<mo regi
men ; a pl"O'llidencia.r qw~n€o á substituição 
por noras do Tltesor;ro das qtte (orem rece
bidas ; e a rescindit o contractO CCJm o Banco 
da Republica par"a o 1'esgate do pape'-moeda., 
limitado este a solnma actuat e {dito o res
gate con(or me Clq«e!la lei e com os ~·ecursos 
<mm«llmentc decreta.dos 

3.• NS.o haver no pa.iz a industria. de tra· O Congresso Nacional decreta.: 
peiros. nem possibilidade de esta.belecel-a, Art. 1. o E' restabelecida a. lei n. 3403 de 
bem como ser a. fabricação do papel industria 24 de novembro de 1888 com as seguintes mo
nova, que não pôde prescindir de protecção dificações : 
para d~senvoJ_ver-se, send~ •. aliás,. certo que, § l .• As companhias a. que ella se refere só 
em vartos pa1zes em.que J& ella e pr~pera., poderão óperar: 
como. na. Fra.llÇ<'l, Itah~ e Esta~os Umdos da a) em descontos de lettras ou e1feiroscom
AmerJCll. do. Norte. a. l!Jl~tação d~ ~rapos merciaes a prazo de quatro mem no ma::timo; 
para. o fa.~r1co de papel~ hvre d.e d1re1to~ e !1) em cauções de apolices da divida. pu
a respectiva. exportação gravada de rm- blica federal e titulas de diVida estadual ou 
poatos. municipal; em cauções de titulos integra.li-

A oommisslill reconbecando a. procedencia. sados de bancos ou companhias cot.a.dos na. 
das a.Uega.ções expostas, é de parecer que seja. praça, contanto que as referidas cauções não 
deferido o que requerem os :peticionarios, mas sejam de pra.zo superior a tres mezes, sofiram 
s~mente na parte relativa a isenção e reduc- pelo m<>..nos a reducção de !O a 20 •t. de sua 
ção de direitos por cinco annos, visto que o ultima. cotação, calcnla.da. sobre o valor nomi
~mento do prazo de primitiva cone~ nal, sempre que excedel-o e fique a compa.
suftlcientemente compensa o pagamento dos nhia autorizada. a liquidar o titulo logo que 
mesmos direitos durante um anuo e alguns· entre a declinar a mlU'gem dessa garantia., 
mezes: não podendo empregar nestas operações mais 

Em consequencía, a. commissão o1Ierece, de um quarto de sen capital ; 
para ser sujeito á deliber.ação desta ca.mara, o · : c) ~m compra e venda de metaes e pedra.s 
seguinte :projecto: prec1osas. olill? e prata. amoedado~; . 

d) em ca.mbu>es de conta propr1a. e a.lhe1a. ; 
O Congresso Nacional resolve : e) em compra., veada .e sullscripção de titu, 

los federa.es e estaduaes. · 
. Ar!· 1• E' ~n~dido .a Me~chert & Comp. § 2.• Aos fl.scaes de que trata. o art. I• dessa. 
1se~çao de dire1tos, mclus1v~ os de ex- lei, e vedado ser accionista. de companhias su
l>ediente, sob~e tr-1.pos e redu~<~O de 50 o/o so- jeita.s a sua. inspecção e ter com ellas tran~ 
6~ a ma.tena pr1!Da denormoa.da.- C~a- ções de qualquer natureza.. e, alem da.s attri
chlug-powder--quelmportarem,.durante cr~co buições que lb.es foram conferidas em regula· 
annos. a. wuta.r da data. desta. lei, com destmo mento iDCumbe: 
á fabrica. de tecidos estabelecida. na. Vi !la do a) srndiea.r si o ~ anoo pr(l.tica as suas opera-
Salto, Estado de S. Paulo. ções dentro dos limites e faculdades esta.bele-

Art. 2• Revogam-se as disposições em coa- cidos nest3 lei e em disposições de seus esta.-
trarlo. tutos e con tractos que não sejam :por ella al-

terados ; -
Sala.~ commissões, 29 de agosto de 1892. b} (l.SSistir ao r ecencea.mento das ca.rteiras, 

- Mu,.sa, presidente.- Bra:.ilio dos Santos, caixas e cofres dos estabelecimentos, podendo 
tela.t(lr. - Horacio Costa, (com restriecões.) exigir conferencia, sempre quejulga.r conve
- Et/urzrdo .Go11çalues, (menos quanto ao ex:-· niente; 
pediente). - Bcllarmino Carneiro, (com res- c) verificar e exigir a. prestação d& contas 
tricções). das administrações; . · 

C&man V. V tS 
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d) visar os balanços gemes e annuaes e 
manda.l-os publicar por conta. dos estabeleci· 
mentos; 

nualmente forem decretados na. lei do Ol'Cll
mento. 

Art. s• Revogam-se as disposiçõe em COD· 
traria. e) apresentar a.nnua.lmente ao Governo um 

rela.torio minucioso em que a par dos dados S. R. Sala das sessões, em setembro de 
estatísticos e i!lforma.ções sobre a. circulação l89Z.-Leite Oiticõcc.- Leopoldo de Bu~hões 
fiducia.ria. e os dema·s serviços a seu cargo, -Se"tlerino Vioira-.1rtTtt!r R ios-Almeida _lfa. 
o!fereça.m observações e indicações que julga- queira-F. Sodrli-Aristides il!aia, 
rem convenientes. - -

Art. 2• As limitações estabelecidas nos ns. i SR. PRESIDfu'<TE designa para. 8 a. seguinte 
2 e 3 do § 1• artigo 1• e relativas ao maximo ordem do dia. : 
do capital e da emissão não se a.pplicam aos 1• parte (até ás 2 horas) - Discussão unica 
bancos emissores,a.ctualmente existentes, que das emendas ao projecto n . 87 E, ftxa.ndo as 
se submetterem ao regimen da conversão ao despezas do Ministerio das R.elações Exterio· 
portador e a vista., na mesm,a. lei estabeleci- res para. o exercicio de 1893 ; · 
da, limitados os seus previlegios e concessões 3> discussão do projecto n. 161, deste anno, 
áquelles em cujo gozo se a.cha.m. autorisa.ndo o governo a. abrir um credito 

Art. 3.• Os bancos ele emis~o, actualmente supplementa.r de 540:000$ a verba n. 17 do 
existentes, são obrigados a entrar no re- art. 7• dn. lei n. 26, de 30 de dezembro 
gimen ora decretado dentro do prazo improro- de 1891 ; 
ga.vel de seis mezes da d:\ta. du. presente lei. Discusslú> unica do projecto n. 178, deste 

Art. 4• O Governo é a.uctorísado a a...~umir anno. mandando cessar da. data. desta. lei os 
a responsabilidade das notas dos actuaes ba.n· e:ft'eitos da reforma. do capitão João José de 
cos que não puderem ou não quizerem sub· Oliveira Freitas, que devera reverter para o 
metter-se á obrigação do artigo anterior, de· quadro effect.ivo do exercito e ser incluiu o na. 
vendo resgataJ-as gratuitamente e na propor- arma de cavallaria, não CQnta.ndo·se·lhe para. 
ção das necessidades do mercado. a promoção o t.empo em que e>teve refor-

Art . 5• Para essa operação é constituído mado ; 
um fundo especial pelos seguintes recursos: 3" discussão do projecto n. 19, a.utorisando 

a) o lastro em moeda de ouro exis~nte no o governo a conceder aos officiaes e praças do 
Thesouro Nacional e alli depositado por esses exercito maiores de 21 annos dispensa. do 
bancos; · e:xcesso de idade para a matricula nas escolas 

b) as apolices, ouro, comprados com o ouro militares da Republica; 1 

dos lastros dos bancos, na forma do decreto n. 3a discussão do projecto n. 56 A, deste 
8.:23 B, de 6 de outubro de 1890; anno, interpretando o § 2" do ar t. l • do de-

c) as apolices, moeda corrente, depositadas ereto n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 1891 , 
por elles para garantia de suas emissões; relativo á aposentadoria dos magistrados. 

d) os saldos depositados nos diversos bancos Continuação da 3• discussão do projecto n. 
e pertencentes ao Thesouro; 138, deste anno. estabelecendo as condições 

e) a divida dos diversos bancos ao Thesouro em que pôde ser exercida a faculdade confe
Nacional, proveniente de emprestimo por rida às sociedades anonymas pelo art. 32 do 
eambíaes, cheques em ouro e outras garan- decreto n. 164 de 17 de jane1ro de 1890; e 
tias, assim como a que resultar da düferença. marca o pra.zo de um anno 11ar a o recolhi
que se apurar entre a importancia. de suas mento, pelos emissores, dos bilhetes ao por
emissões a resgatar e os respectivos lastros. tador emiltidos illegalmente; e a.utorisa. o go· 

Art. 6• O Governo proverá. a que sejam verno a emittir notas de 500 rs., 1$, 2$ e 5$. 
sub,"'tituidas por notas do Tbesouro Nacional no valor de 5.000:000$. recolhen<lo igual 
todas as que forem recebidas nas repartições somma em notas de 50$ pa.ra. cima; 
publicas em pa.,.oamento de impostos ou por 2• discussão do proj~cto n, 151, deste anno, 
qualquer outra causa, de modo que dentro creando uma co1onia correcional no proprio 
do prazo de um anno seja consinerado dt~ ne- nacional-Fazenda. da Bo<t ViSJa-na Para-
nhum valor o papel moeda bancaria incon- hyba. do Sul, estado do Rio de Janeiro, espe
"ertivel. cifica os indivíduos que a ella podem ser re-

Art. 7• Fica. o Governo autorisado a rescin· colhidos e dá outras previdencias ; 
dir, nos termos que julgar convenientes, o Continuação da 2• discussão do projeco 
contra.cto celebrado com o Banco da Republica n. 144 A, deste anno, do Senado, que per· 
para o resgate do papel moeda do Thesouro, mitte a livre entrada no territorio da Repu· 
ftcando esse limitado a somma a.ctualmente blica a immigrantão de nacionalidade chineza 
existente, ede\·endo o seu resgate eff<)ctual'·se ejaponeza, sob as condições que estabelece, e 
pelos meios esta.bdecidos na. lei de 24 de no a.utorisa o governo a promover a exe..:ução do 
vembro de 1888 e com os recursos que an- tra.cta.do de 5 de setembro de 1830, com a 
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China, a celebrar tractado de comntercio, pa.z ·para esto.betccer uma linha. tle bonds entre ns 
e amisade com o Japão e a estabelecer agentes estac1les de Entro Rios, na E;trada de Ferro 
dipiom .. ticos e oonsulares nesses paizes, repor- Central do Brazn e a do Areal, na. do Gram 
rondo-se ao juizo emittido no pa.rerer sob Pará, collocando os trilhos no leito da estrada 
n. 4 .A, deste anno; de Rodagem União e lndustria; 

Continuação da 2• discussão do projecto Do projecto n. 159, deste anno, autorisando 
n. 122, deste anuo, reorganisando o Supremo o governo a COilceder ao 1• escriptunrio d!L 
Tribunal Militar : Tllesoura,ria de Fazenda do Amazonas Emi· 

2' pa.rte (ás 2 horas ou antes)-c~.mtinuação lio.no Olympo de Ca.rvalho R.abello um anno 
da 2• discussão do projecto n. 154 A, fixando de licença, com os vencimentos a que tiver 
a. despeza do Ministerio da. Fazenda para o direito, para tratar de sua saude onde lhe 
exercício de 1893; convier; 

2• ~iscu~'<ão do projecto n. 11~, deste an!_lo, Do projecto n. 156, deste anno, autorisa.ndo 
autorrsando o governo a. reorgamsar o serv1ço o governo a. oonsiderar a. reforma compuiso
d<t RepDrtição Geral dos Telegraphos e a ai- rlam~nte d:~da. ao official de fazenda de 2• 
tera.r o respectivo regulamento, segur.do as classe Antonio Mariano Barreto Pereira. Pinto 
b:l...<es que estabelece ; na eitecti vida de do posto de l' tenente, em 

2• ~iscussã.o do projecto n . 155, deste anuo, que foi graduado, passando sua gra.dua.çiio á. 
autorrsa.ndo o governo a oontractar com o en- do posto immedia.to; 
genheil'Q Melville Hora. as obra.s que se propõe Do projecto n. 124, deste anno, concedendo 
a_ executar,. por si ou companhia que orga- repartidamente a D D. Luiza. Guilhermina 
msar, na ilha das En:xadns, no porto e ba.hia. Campos e Atina Julia de Campos a reversão 
do R:o de Janeiro, mediante condições que da parte da. pensão de que gozavam co~ ~ua 
estabelece. irmã. Emil!a. Adelaide de Miranda. R1berro, 

3• discussão do projecto n. 153 A, de 1891, fallecida, pelo decreto n. 2830 de 22 de 
regulando as relações entre locador e loca- ma.rço de 1879; 
tarío; 3~ parte ( à.s 3 horas ou antes ), Discussão 

!?• discussão do projecto n . 69, deste anno, dos requerimentos apresentado;; nas sessões 
autorisa.ndo o govel'no a conceder a José Au· ante1·iox·es. 
gusto Vieira e outro a construcção, uso e gozo, 
durante 30 annos, de uma estrada. de ferro de Lev"'nta-se a sessão ás 5 horas. 
Sapopemba. a ilha do Governador, mede<tnte 
certos favores; 

2• discussão do proJecto n. 85, deste a.nno, 
· autorisando o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos officiaes da armada e classes 
annexas e a. reformar o Conselho Naval; 

I• discussão do prQjecto n. 98, deste anno, 
a.utorisando o governo a conceder a. Honorio 
Lima. a. construcção, u..~ e gozo, de uma es· 
tr:l.da. de ferro do porto de Angra. dos Reis, no 
e..-tado do Rio de Janeiro, á éstação do Cru· 
zeiro, no estado de S. Paulo, medea.nte as 
condições que estipula ; 

1• cüscussão do projecto n. 133, deste anno, 
derrogando o art. 187 do decreto n. 1.030 de 
14 de novembro de 1890, dispondo que os seis 
escrivães das ca.maras civil e criminal do Tri
bunal Civil e Criminal sirvam cumulativa
mente perante as duas camaras, medeante 
distribuição ; . 

Discussão 'unica. das seguintes materias : 
Po :projecto n. 153, deste anno. opinando 

nb sentido de ser adoptado o projecto n. 184 
de 1891, que eleva a 300$ a pensão concedida. 
a D. Maria Gertrudes da Motta Vieira. da. 
Silva., vi uva do Visconde Vieira da Silva. ; 

Do parecer n. 77, deste anno, julgando o 
Congresso Nacional inoompetente para. oonce
der a. :permissão pedida. por Victorino Affonso 
Pereira. Ra.mos e Carlos Ba.pt.ista. de Castro 

88• SESS;\.O EM 8 DE SETEMBRO DE 1892 

Presidencia do Sr. João Lopu 

Ao meib-dia procede-se á chamada, á qual 
reo>pondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze- . 
redo, Atha.yde Junior, Paula. Guimarães,João 
de Avellar, Ucltôa. Rodrigues, Indio do B.razil, 
Cantão, .Matta. Ba.cel\ar, Augusto Montene,"To, 
Costa. Rodrigues, Casimiro Junior , Rodrigues 
Fernandes, Anfrisio Fialho, Nogueira Para
naguá, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, 
Frederico Borges, Gonçalo" de Lagos, Nasci· 
mento, Amorim Garcia., Couto Ca.rtaxo, Re· . 
tumba., Jose Mariano, Joaquim Pernambuco, 
Andre Cavalcanti, João Vieira, Luiz de An· 
drade, Bellarmino Carneiro, Theophilo dos 
Santos, Oiticica, Rodrigo d~ Araujo, Euclides 
Malta., Oliveira Yalladão,Leandro Maciel, Felis· 
bello Freire.Augusto de F.reitas,Paula Argollo, 
Tosta,Art\J.ur Ríos, Severino Vieira, Santos Pe· 
reira.,Barií.o de S. Marcos,Sebastiã.o Landulpbo, 
Manoel Caetano, Francisoo de Mattos, Prisco 
Para.tso, Horacio ~. Nilo Peçanha, Oliveira 
Pinto, Virgílio Pessoa. , Franca. C.1rvalho, 
Baptista. da Motta, Alcindo Gua.na.ba.ra., Erico 
Coelllo, Jesuino de Albuquerque, Thoma.z 
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Delflno, Ba.daró. João Pinheiro, Pacifico Ma.s
carenh&l!, Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, 
Cll~gas Lobato, Jaoob da. Paixão. Alexandre 
Stockler. Costa Senna., Alvaro Botelho, Gon
çalves Chaves, Ametico Luz, Manoel Ful
gencio, Aristides Maia, Carlos das Chagas, 
Costa Machado, Domingos Porto, Palled;o., 
Ferreira. Rabello, Glícerio, Cesario Motta Ju
nior, Lopes Cha-ves, Carvalhal, Mursa, Pau
lino Carlos, Alfredo Ellis. Moreira da Silva, 
.Julio de Mesquita, Fleury Curado, Leopoldo 
de Bulhões, Alves de castro, Urba.no <.>ou
' veia, Caetano ae Albuquerque, Belia.rmino 
de Mendonça., Marciano de Maga.Ihães,Eduardo 
Gonçalves, Lauro Müller, Carlos Campos, 
Scbmidt, Pereira. da. Costa, Julio de Gastillios. 
Borges de Medeiros, Aleides Lima, Thomaz 
Flores, Homero Baptista, Cassiano do Nasci
mento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

nisterio das Relações Exteriores para o ex
ercício de 1893. 

o Sa. PRESIDENTE põe em discussão a pri
meira emenda. 

O Sr. Augusto 2\t:ontene~ro 
- Sr. presidente, S. Ex. me permittirá, a.n· 
tes de passar aos outros assump'tos, que se 
acham na ordem do dia, de fazer algumas 
ligeiras considerações sobre o projecto que 
nos veiu do Senado, fixando n despeza, do mi
nisterio do exterior, durante o exercício do 
anno proximo, e sobretudo sobre as emendas 
apresentarla.~ por esta illlli'tre casa do parla
mento.ao orçamento daqui enviado á. sua. con
sideração. 

Comprehendo a impaciencia da. Camarn em 
passar a outros assumptos que se acham na. 
l• parte da ordem do dia., mas, V. Ex. e a. ca.
mara. bão de me de...oeulpar por não deiur 

Deixam de comparecer com causa partici- passa.1• sob 0 silencio emendas que veem trans
pada osSrs. Henrique de Carvalho, Nelson, tornar completamente o espírito que presi· 
Just.inianode Serpa, José Avelino. José Bevi- diu á confecção deste orçamento, orçamento 
laqua, Almino Afi'onso, Miguel Castro, Pedro que não se limitou ao ordinar io dos orç.amen
Americo, Rosa e Silva, Amnibal Faleão, Meira tos dos annosanteriores, em fixar unicamente 
de Vasconcellos, Pontes de Miranda, Sea.bra, os gMtos permittidos á secretaria das relacões 
Zama, Garcia Pires, Novaes Mello, Urbano ex.teriores, mas, que introduziu no '(Ilesmo, 
Marcoudes, Viriato de Medeiros, Jacques Ou- idéas por mim reputadas de alta impor
rique, Mayrink, Antonio Olyntho, Francisco tancia. 
Veiga., Ma.tta. Machado, Lamounier, Viotti, Sr, Presidente, v. E~. e a casa. tambem 
Dutra. Nicacio, Domingos Rocha. João Luiz, bão de me permittir--que estranhe o modo 
Adoipho Gordo, Carlos Garcia e Menna Bar- por que 0 senado, digno de todo o respeito e 
reto. acatamento por parte de qualquer dos_ mem-

Denam de comparecer sem ..:a.usa. partici- mbros desta casa, si houv~ na. ~nfecçao de~
pada. os Srs. Pedro Chermont, Epita.cto, Sá ta.s emendas, nas quaes nao VeJo aquelle crl
Andra.de, Tolentino de carvalho, Goncarves terio. aquelle alto bom senso que devem 
Ferreil'8., Juveneio de Aguiar. Ra.ymundo Ban- presidir a. Wdas as deliberações da segunda. 
deira., Pereira. de Lyra., João de Siqueíra.Espi- cama.ra do parlamento. 
rito Santo, Ivo do Prado, Ma.rcolino Moura, Noto, Sr. presidente, e a.s emendas ~o Se
Milkln, Francisco Sodré, Dionysi.o cerqueira., na.do vêm corroborar esta minha. manetra. de 

· Leovigildo Filgneiras, Vella. Viçosa, Fonseca e entender, ·noto que as duas ~ do ~la
Silva., Fon~ Hermes, Manhães Barreto, Cy- !llento estão seguindo uma. theona. para. llllm, 
rillo de Lemos, Alberto Brandã.o, Joaquim pouco conforme aos princípios gera~mente ~e
Breves, Luiz Mura.t, Fróes da Cruz, Sampaio guidos nesta ma.teria; estamos segwndo o sys
Ferraz, Lopes Trovão, Furqulm Werneck, tema da economia á força.,quel'emos estabele
Vinhaes, Figueiredo, Ferreira. Brandão, Gon- cer o equtlibrio orca.mentario.e longe depreoc
çalves Ramos,Ferreira. Pires,Monteiroda Silva, cu par-nos com os augmentos da receita neces
Ma.rtinho Prado, Domingos de Moraes, An- sarios para cobrir os gastos de um paiz novo 
gelo Pinheiro. Costa Junior, Almeida Noguei- e que progride,gastos qne bão de crescer con- · 
ra, Rubí.ã.o Junior, Cincinato Bra.ga, Brazilio stante e invariavelmente de anuo para a.nno, 
dos Santos. Fernando Simas, Lacerda Couti- longe de procurarmos novas fontes de receita 
nbo, Victorino Monteiro, Assis Brazil, Rocha para o !)rçamento da União, adoptamos o 
Osorio e Fernando Abbott. systema. me.ia e<:immodo de cortar a torto e a 

E' lida e sem debate approva.da. a a.cta da direito as despezas, esquecemo-nos de que, 
sessão antecedente. essas despeza.s, em grande numero, são es

senciaes pa.ra a ma.rcba. dos negocios publicos, · 
e procuramos obter esse !l'luilibrio por córtes 
pha.ntastiscos, por córtes que nã.o corl·espon-PRIMEIRA PAR. TE DA ORDEM DO DIA 
dem ao crescimento normal das despeza.s. 

Dlscmssão lUlÍca. das emendas do Senado ao Mas, Sr.presidente, vejo nesta dontrina,peri-
projecto n..87 E, fixando a.s despezas do Mi- gos reaJmente graves, realmente de uma se-
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riedade tal que me obrigam a lembral-os a r Mas, desde que nós vemos, como no orça· 
~sa. ca. mal'a. mento enviado pelo Senado a esta Ca.mara 
'\r Ex. não deve ter-se esquecido, deve se que nelle foram consignadas as despezas ina· 

lembrar do que se deu o anno passado. dia v eis e lndispen...-aveis,eu não vejo razão para 
]Bta. cama.ra. quiz estabel~cer um orçamento que o Senado procure na economia. mal eu

equilibrado, cortou despeza~ de uma. man•i- tendida, .e .• n.o córte systb~mat~c.o de .ver'bas 
ra. extraordinarh• e nunca v1sta, e o reoulta-. um eqmlwno que elle nao pode obter por 
do deste trabalho insano, deste trabalho de duas outro modo. 
se;sões do pa.rla.mento.não sõ a sessão ordina- Feitas estas considerações geraes Sr. presi
lnterrompida pelo 3 de Nove'!lbro, como d.a dent~. Y. Ex. me ha de permíttir analysar 
sessão extraordinaria. que termmou em Ja_ne1- par~1alm.ente as emendas que o Senado nos 
:ro 0 resultado foi votar-se orçamentos me- envtou. 
xequiveis por que o orçamento não deve Ellas são em numero de quatro. A primeira 
~ntorpecer a marcha dos negocies publicos, refere-se ao total das despezas e portanto ne· 
pelo contrario devefa.vorecel-a. nhuma lmportanda tem Mas, quero me 

Qual e o resultado de taes orça.mentos1 occupar especialmente das outras tres. · 
E' a. lei que esta camara. teve occasíão de A emendn n 2 ao art . 2• diz: (lê): Em vez 

votar em Janeiro, jã. convencid~ mesm~ ~~tes de 24:000$ p~ os de 1• classe, 20:000$ para 
deexecutll.l'oorça.mento,dasuatnexequt.bUtda- os de 2• e li):OOO$ para os de 3', diga.-se 
dc·votar uma. lei acabando com os propr1os or- 20:000$ para os de 1" chsse, 18:000$ para os 
çamentos e permittindo ao governo abl'ir cre- de 2" e 16:000$ p&.."a os de 3• . 
ditos extraordina,x:ios e suppl~menta.res para O projectoJda Cama.ra. diz {lê): 
supprir a defi.ciencul. das propr1as verbas des- I d d te d t . d 1 - d 
te orçamento. . n. epen e~ a ~ egor1a. a_ e~a~ ~ o 

E tudo isto foi a causa. dos noosos males, mmtstro sera.o as diversas le,"'B.ÇüeS dmdidas 
economicos e financeiros, não fallando dos em tres ~sses, confox•me as despezas de re
males políticos; o ma.l real e palpavel é odes- presenta~, etc . 
equilíbrio. e o dt!fieit que a Cam'llra. procura Sr. pres1dent~. V. Ex. hade permittir-me 
evitar pelos proprios córtes das despeza.s. Um remmemorar o que se passou nesta. casa, por 
orçamento, Sr. "Presidente, deve ser uma occasião da coniécção do orçameuto do Míni.l!-
.:onta exacta. .das despezas do paiz. terio do Exterior. 

Aquelles que são enel!-rregados de os con- O nobre rel~tor da rommissão de orca-
feccionar, devem exa.mmar estas despnas, mento o Sr. Aristides Maia, dirigiu-se á. com
vêr quaes são as necessarias e fixar a. verba mis>ão de diplomacia, da qual tenho a. honra 
justa e ra.zoavel pa.ra es~e.s s~rviços, afim. de de fazer pa~te, e perguntou-Jbe quaes as idéas 
não estabelec.er um eqmlibrw phantasbco, que sugger1a. para este orçamento. 
um equilibrio appar~nte, votando verbas in· Nõs vropuzemos como meio de diminuir 
significantes que ex1gem, antes do fim do despezas e de estabelecer uma melhor divisão 
ex.ercicio, abertura de credites supplementares de legacões, a classificação das mesmas em tres 
por parte do ~overno, em virt~de da autori- typos, seudo actualmente de dous ; uma de 
sação de credlt.os que tem_pedi~o ~esta ca- 24:000$ e outra de 20:000$. A commis>ão 
.mara, que si outro demer1to nao tivesse. te- propoz 1ue se estabelecesse um terceiro typo 
ria o de tomar tempo a esta cama.ra. com a. de representação de 15:000$ para a.quellas le
sua. votação e discussão, tempo preciso para gações em que estas despezas fossem real
serem tratadas materias urgentes e necessa- mente menores do que nas outras · e neste 
r~as para. o bo~ andamento dos negocios poli- sentido a commissâo ~e orçamento' propoz á 
ticos e tinance1ros. ca.mara. esta cla.8S.Itica.çao, que trouxe impor-

Sr. presidente, quand~ orçamento- da des- ia.nte reducçã.o de despeza. 
peza de um pa.iz sobe, quàbdo se quer esta- Mas o Senado não se coutentou com isto ; o 
belecer o equilibrio real das d~ partes com- Senado, neste empenho de econor.o.ia.s, quiz 
pcmentes do orçamente, a rece1ta e a despeza, passar adeante da. Camara e permitta-se·me 
os economistas ensinam que ha dous reme- dizer, sem rc:flectir no assumpto, reduziu os 
dios para · coseguir esse resultado; em PJ.'i· dous typos actuaes, de 24:000$ para 20:000S. 
mr ~ro logar, si o augmento da despeza. e o e de 20:000$ para 18:000, e ele•ou o. tercelio 
resultaà.o do esbanjamento ou do accrescimo tYIJO de 15:000$ para 16:000$000. 
indebito, das prodigalidades do governo, é a . ::Ir. presidente, V. Ex. comprehende que, 
economia; em segundo loga.r quando este or- quando a lei diplomatica, ao ezn vez do qúe 
. çamento cresce em virtude do natural au- succede com as mais classes do Estado, dividiu 
·gmento das despeza.s e desenvolvimento do os vencimentos dos ministros diploma.ticos em. 
paiz, elles aconselham os imposto.>, isto é, o ordenado e representação, e não em ordenado 
proprio pa.iz é que deve pagar as despezas e gra.titicação, quiz claramente signüicar, 
accrescidaB e que a elle a.proveitam. que o fim a que destina.7a esta. representação 
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era as despezas externas do ministro, despe- tivesse presidido a apresentação desta emenda 
zas indispensaveis, despezas necessarias nas e todas :t> suas resoluções a ponto de empa.
côrtes ou nos governos dea.nte dos quaes elles nar. de fazer desapparecer quaesquer outras 
estavam acreditados. considerações mesmo de ordem elevada, si o 

E quando -variou estes typos de represen- Senado examinasse bem a. questão e quizesse 
ucao, quiz claramente dizer que as despeza.s realmente f<l.zer economias, niio prejudi.mndo 
de representação não eram iguaes nas di ver- o se1•viço publico, elle deveria anteS desclas
sa.s legações em que podia representar o mi- ·si:ticar algumas legações, fazer passai' algu
nistro, não só pela. desproporção nat=l das mas de I" para. 21 classe, outras de 2• tl3.l'a. 3>, 
despezas nos diversos pa.izes, nestas mais ca- porque assim obteria o fim desejado de.eco
ras, naquella.s mais baratas, como tambem nomisar. sem comtudo d_esorganisar o ser
porque em certas legações o ministro doBra.· viço J?Ublico e collooar os nossos ministros no 
zil não era obrigado a representação igual a exteriOr em uma. posição desa.gradavel e hu
'de outros palzes em que o governo bra.zileiro milha.nte. 
representa posição mais saliente e tem in te- o SR. INDIO 00 BR.AZtL-Apoiado, colloca-os 
resses mais graves, mais serias a zelar. em uma posição verdo.deiramente humilhante. 

Mas, Sr. presidente, naturalmente esta di· 
vergencia de representações de>e correspon- O Sn.. MoNm'IEGn.o-Creio que qua.nto a 
der a realidade, deve corresponder á divel'Si- est.a emenda tenho ·dito o sufficiente para pro
dada de preço na vida commum dos paizes vnr que a commis."Üo de orçamento da Ca
em que os ministros residem. mar:~. andou bem propondo a. sua. rejeição; não 

E' por isso que a commissão de orçamento querendo mais demorar-me na tribuna. passo 
da camara, ouvindo neste ponto. e acceitando a outra emenda de mais gravidade em que o 
a idea. da. commissão de diplomacia, esta.bele- Senado mostrou ainda mais patentemente· 
ceu uma. diversidade natural e justa. que não tinha no sm espírito as idéas utili-

Mas o que fez o Senado estabelecendo t ypos tarias, de alto interesse social e nacional que 
de 20, 18 e 16? Estabeleceu uma differença. presidiram o voto da Camara. · 
nulla, insuffi.ciente desta mesma despezo. de Passo a t ratar da emenda ao n . 5 do 
representação. mesmo artigo. 

O que significa 2:000$000 de diíferenca en- Sr. presidente, a.o -voltar da Europp., na 
tre as legações de Pariz, Londres e Lisboa.? com missão de diplomacia, tive occasião de 

Esta differença corre51londe á enorme dif- manifestar-me sobre a necessidade de estabe
feren~~ de vida que ha entre Lisboa e as duas Iecer no orçamento uma verba. para a. publi-
Legações a que me referi~ Não ha tal. cidade. 

Si, portanto, os argumentos que a. rom..m.is
são do Senado não externou no seu parecer 
devessem prevalecer, no caso vertente, eu 
proporia que a estabelecer-se esta ditrerença 
insignificante. se equiparasse todas as repre
sentações estabelecendo uma. média, porque 
não são 2:000$ de differen~a entre legações de 
classificação di-versa que dá ao ministro os 
meios de poder elevar a. sua representação ao 
pé em que de-ve estar. 

Porta.nto, Sr. presidente, vejo nesta emenda 
do Senado a idéa. fixa de reduzir a despeza, não 
tendo em vista os princlpíos geraes que devem 
reger a. materia. 

E porque, Sr . presidente 1 Porque o Se· 
-nado acha prudente. justo rebaixar-se de re
presentação as duas primeiras c.>.la.sses e ele
-var·se a terceira. ! 

Que criterio presidia no senado a esta dis
tribuição de representação'? Nenhuma, senã.o 

· permittam·me a. expressão, esta. mania. de 
querer dirigir o paiz como se dirige as pedras 
no jogo do gamão, querer acertar em nume
ros como se acerta nas pedras, como si os ho
mens que compoem o pa.iz fossem uma. !orça 
bruta. e irrefleetida. 
· Si o Senado tivesse examinado o projecto 
<,la. ea.~a.ra., e seu espírito de economia nlo 

O SR.. .ANTONIO AzER.Eoo - Mas não com o 
nome de publicidade. 

O SR . AUGU~'TO Mol'iTENEGRO- Neste senti· 
do, combinei com os meus illustres collegas, 
e quando o illustre relator da. commíssão de 
orçamento nos procurou, fomos una.nimes 
em pedir à camara a decretação de uma ver
ba. para este fim. 

Nesta. occasiiio pedimos sete conms de reis 
para. a.le.,~o de Paris, sete contos para a 
le.,rração de Londres, t res contos e quinhentos 
para a Legação de Roma, junto ao Quirinal, 
o que corresponde em moedafra.nceza.ao par, 
a. vinte mil francos para. as duas primeiras e 
dez mil para. a. ultima. 

Para este fim, tinha.mos proposto a. decre· 
~o de uma verba especia.l, que não devia 
estar incluída. na verba. extra.ordioaria no ex· 
terior ; mas pedimos uma verba. especial, 
visto como só intermittentemente o governo 
tem da.d.o na, Europa. verbas pa.ra estas publi
caçõ~s, e não era justo que se introduzisse 
este serviço com uma. verba cuja. qua.ntia já 
estava 1ixa.da, cuja conta já estava teita. . . 

A-illustre commissão de orçamento, accei
tavn. a. ~déa, com tudo, pelo seu espírito de 
econom1a,-se~pre :{)ensa.ndo no ~moso equi· 
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li!)rioorça.menta.rio,redusio a verba para Pariz viço de publkidade em Londres e Pariz custe 
a. 6 contos, para Londres a 6 e para a Italia a o mesmo preço que em Bruxellas e Roma~ 
3, e creou uma-verba pa.eaa Belgica de 3 con- Não, e por diversas razões. Prirneiramente,os 
tos. Mas quiz que !:lia fosse paga pela verba nossos interesses em Londres e Pariz são 
extra.ordinaria. no exterior- muito mais importantes do que em Bruxellas 

A commissã.o de diplomacia vendo o seu de- e Roma, porque aquelles referem-se a.o nosso 
seja satisfeito, apesar da reducção que se ti- credito internacional. 
nlla feito na verba, nada disse e aceitou a O serviço de publicidade em Londres e 
idea ; sobretudo pOJ" que sendo a verba deste Pariz é instituído para não deixa. r que o Bra· 
anno de 40 contos para extraordinarias no zil seja conspurcado, seja atirado a. um mar 
exterior, e tendo pedido o govfiirno 60 para o de lama; emquanto que na Delgica esse inte
futuro exercício podia-se occorrer as despezas resse é mais secundaria e na Italia refere-se 
com o serviço votado pela Camara., por meio unicamenw ao serviço de immigração, que 
deste accrescimo. tem uma verba. especial no orçamento da. 

Mas o que quer o Senado 1 . agricultura. 
O senado reduzia a verba de Pa.riz a 3 contos O serviço de publicidade em Londres e Pa-
a rle Londres a 3 contos e guardou as verbas, riz e um serviço puramente :politíco, desti· 
das outras le,<rações, e reduziu a verba de 60 nado ~ levantar o credito do Brazíl, a. respon
contos para 40, isto é, o senado quiz que o der ás aggressões que nos sejam feitas por 
governo tlizesse o serviço accrescido com a inimigos des!eaes e traiçoeiros, qne não se 
verba. votada para este anno, quando ainda cansam de fazer do nome do Brazil o alvo das 
não se cogitava de ia! serviço. suas settas mais envenenad(I.S. 

Para. provar, Sr. presidente. que esta Em segando legar o serviço de publicidade 
verba. do 40 contos e in~ufficiente, basta ler em Londres e Pariz e muito mais caro do que 
o que se acha no relato rio do ministro. O em Roma e Bru;tellas.A Camara sabe perfeita· 
ministro q nando fez a sua proposta não co- mente que a imprensa é muito mais eara na 
gitava. desta verba p.~ra publicações no exte- Fran<;2. e na Ingla.tena do que na. Belgiea. e 
rior; no entretanto pedia o a.ugmento nestes na Italia ; não sô porque a vida é alli notoria
termos (tê): mente mais cara, o que se reflecte tambem lll\ 

«Para a rubrica n, 5-extra.ordinarios no imprensa, como porque os jornaes tendo 
exterior !Jedem-se mais 20 contos por ser a maior r:irculaçãofazem exigencias maiores do 
quantia votada insufficiente mormente agol.'a que os de outros paizes, onde os jornaes não 
que o serviço telegraphico tem-se augmen- passam em geral dos estreitos limites de suas 
tado consideravelmente. » fronieiras. 

O orçamento, que vigora ma.rca a vet•ba de A emenda de Senado obriga-me aluda a fa-
40 contos; e o governo pedio 60 por esta zer algumas considerações, de que me queria 
razão que a cama1•a achará como eu ser muito poupar, e que não fiz na 3' ·discussão deste 
ponderos!l. orçamento porque achei que devia guardai-as 

Como portanto, Sr. presidente, quando o de reserva, não só por sere in de natureza ea
governo acha que a. verba. d~ 40 contos e in· pecialissima, co:no porque queria reserv-8.1.-as 
sutliciente {!ara o serviço u.orma.l que s.e fa.z como ultimo argumento para a Camara, caso 
actualmente é que o Senado quer que o go- o Senado moditi~ o orçamento proposto 
verno &atisfaça ta.I serviço accrescido com o por l.tós. 
de. publicidade aue acarreta uma despeza de Quem não esteve na. Europa, quem não es· 
12 conto.;; de réis~ tudou bem o organismo, o modo de funçciona.r 

E' por isso que a cow.missão de orçamento, da imprensa europea, não póde iàzer um 
apezar da sua theoria const~temente mani- juizo perfeito e seguro do que é esta pode
restada de não votar augmento de despezas, rosa maclüna que se chama imprensa, nem 
toi a primeira, no seu espírito de justiça, que em que consiste este serviço que se chama. 
fol~o de roconhecer nesta occasii.ío, a :negar a de publicidade, serviço a que todas as na~ 
sua approvaç;o á emenda do Senado, apezar são obrigadas, nã(l só as í'ortes oomoas f~. 
de ella, trazer diminuição de despezas. A imp~nsa avassalou de tal modo o mun-

M!,\s, pala simplElS leitura da emenQ.a do Se- do, entroll por tantos palzes e PQf tantae 
na4Q e-videncia-se i,mmediatamente a nenhu- instituições que hoje pôde-se dizer ~m e:s:,~ 
ma ret!exão que pre.-idi u à sua apresentaçã.o. rar, que a imprensa faz e desfaz. os go-vernos, 

Nós diziamo~ : - 6:000$ para Pariz, 6:000$ a imp1•ensa acr~dita e desacredita as iusti
para Londres, 3:000$ para Brm;;eUas e 3:000$ tuições, faz o CrWito e descredito do pai:~: e é · 
para. Roma e o 5enado propõe 3:000$ para a grande machina de f!OVeJ:no e de opposiçã.o 
caqa,_ uma. d~stas lega.çQes. de to!las as na~ôe~ civilisadas. 
~ a. eimples c;onfronta.çã.o para. provar A publicidade., Sr. presidente, na E\U'Op&. 

e~hV.l;le}'anteme.~:~~ _ que a. eme!ldã do Se~ado se fa_z )lQr diyersos systemas; (lu ~ tQ:m a. 
ni:_Oo »Qd,e ~~ acçe\ta, E'. ~ss1vel q11e. o $81': . pu ~c1dad~ 4ir~ta.. qumQ o 1n~~ Pl'O" 
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cura. o jornal para lêr e fazer sahir sua. pu· mesmo pelo parecer da oommissão de orça
blicação sob a ca.pa da redacção, porque, mento, apeza.r de achar a verba. insufticiente. 
na Europa, não ha secções a pedido, e então S. Ex. deve notar, e eu chamo a attenção 
o negocio se fu.z de mão a mito; ou quem se da. Ca.mara. para este ponto, e fóra. de duvida 
interessa pelo serviço da publicidade se dirige que os orçamentos votados por esta Cama.ra. 
ás numerosas agencias que existem na Eu. no anno passado, orçamentos com os quaes o 
ropa, que tem innumeras ligações com todos governo não podia a.dminístrar nem governar, 
os jornaes e por ellas inclue e envia o que foram verdadeiros orçamentos de opposição ; 
tem a. publicar, o que tem a dizer ao publico. cortou-se a. torto e a direito, com o fim de 
Desses dois systemas na.sceu ainda um ter· fazer mal ao governo. 
ceiro, que é o interessar jornalistas conceitua- 0 s:a. OrnorcA-Estã. enganado s . Ex.; foi 
dos, cujos nomes estãv feitos, nos negocios um meio que tivemos ]lara. não deixar o go
d'este ou d'a•Juelle pa.iz, mediante subveu· verno gastar tanto. 
ções, cuja. moralidade nã.o quero classificar, 
mas que esta. nos habitas de toda. a. Eut opa. ( .4pa,·tts e contestações.) 

Isto se faz correntemente na. Europa, en- o SR. AUGUSTO Mo~'TEt."EG:ao-Ma.s, a.peza.r 
trou nas instituições e se faz ás claras. destes córtes no orçamento do exterior, a ver-

N'estas condições, Sr, presidente, o 1 • meio ba de ajuda. de cusoo, ficou a. mesma. pedida 
é o peior de todos, o meio directo; os outros pelo ministro. 
são os mais adaptados por todas as nações. A commissão de orçamento nã.o achou de 

Assim é que ~Ub'7enciona.m as agencias de mais a verba para. o serviço que nella. estava. 
publicidade e por meio d'ella.s sabem de pri- comprehendido. 
meira mão tudo quanto se diz na Europa so· Como, pois, o Senado vai reduzir essa verba 
bre seus paizes, e bem assim, por meio del· a 90 contos de réis! Ainda. faço urua. ultima 
las respondem a todas as asserções e cri ti- observação . 
cas, vantagem ainda maior, porque estas res- . O orçamento do exterior tem uma. grande 
postas, estas repre -alias não !>lo ditas, no no- vantagem, pelo que muito deve merecer os 
me collectivo da nação, mas, são apresenta- appla.usos desta Camara. porque é um dos 
das pelas agencias de modo a fazer desappa- poucos orçamentos que na generalidade de 
recer do espiritopublico a sus:peita que natu- suas verbas deixa saldos. 
ralm.ente nasce, quando é o mteres._<ladO que Pois bem Sr. presidente, a. unica. verba. que 
responde ã.s accusa.ções que lhe são feitas . não deixou sobras é a de ajuda. de custo, a. 

· Portanto, Sr. presidente, querer llzer este uniea. que o Senado achou dever reduzir. 
serviÇQ todo, com..o em Pariz e Londres, com Chamo a attenção desta. Camara para este 
3:()()()$, com um& verba tão insignificante, crit~rium. Poissi todas as mais verbas deixam 
é tão ridículo, que preferiria que o paria.- saldos, porque tambem não dar uma certa la· 
mento não a. votasse, á votal-a. nos ~rmos titude a esta. verba., a unica que o Senado en· 
em que se acha. E, quando propuz a. com- tendeu dever reduzir ? 
missão de diplomacia e esta. à com~ão de 0 SR. ÂRTHUR R.Ios-E' porque por esta 
orçamento o entrar para. o orçam!!tto t>.sta ba ·., ...,;,1 b · editos 
verba de publicidade, digo desde jà aos nobres ver 0 .,overno .tA"' e a rlr c r supple-
deputados, foi como um inicio do serviço que mentares. 
naturalmente deve ser aug.nenta.do, deve ser O SR. AuGwro MoNTENEG:ao-Seria me
desenvolvido, porque não posso acreditar que, lhor que se impedisse o governo de abrir 
no estreito limite da verba votada. pela Ça- credito~ supplementares;e si acceito o parecer 

· mara, elle possa dar os bons resultados que da. commissã.o neste ponto e porque tenho a 
almejo. convicção firme e inabalável de que, antes de 

o SR. Al'\TONIO AzEREDO-A Republica Ar- findo o exercício, o credito supplementar está. 
aberto. 

gentina. paga 50 vezes mais do que isto. . Cba.mo a attenção da Camara. para. 0 ma.ppa 
O SR. AuGUsTo MoNTENEGRo- Creio, Sr. que está. aqui no relat.orio. 

presidente, que tenho dito quanto su11l.ciente No exercrcio de. · 1890, a verba consignada. 
,pa.ra sustentar o parecer da commissão sobi'e para. despezas extra.ordinaria.s no exterior foi 
·esta emenda. de 40 contos: teve de a~!'ir-se o credito sup-

A a~- emenda refere-se à verba-Ajuda de plementar de 147:319$798. 
custo; esta verba._ constantemente votada. to:l.os Tenho terminado, Sr. presidente, as ligéi
os a.nnos tem s1d~ de 100:000$; a do anno ras considerações que pr~tendia fazer sobre 
passado e a deste fo1 de lO:J:ooq$000 ·. • · . as emendas, e, si as fiz, não foi porque as jul-

0 Senado ac~ou {!~e~ a.~r1smo era mmto ga.sse imprescindi veis, porque basta lel·as para. 
redondo e por isto d~mmu lO contos. ver que as emendas do Senado foram discutidas 

Decla:ro St:. presl:tente, que . nio faço e _votadas sem a.quella. reflexão, sem aquella 
a.bsolut&.menté questão · desta eménda ; voto I!l11.durez:a. que deve presidir às resoluções 
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daquella casa do parlamento. Mas, Sr. presi
dente, sómente f~o estas considerações por
que tenho notado que a Camam ordinaria
mente vota estas causas sem ref!ecth• sobre a 
sua. importancia, como si se tratasse de pro
jectos de isenção de direitos e aposentadorias 
para magistrados e empregados publicas. 

A commissão da Cs.mara. apresentou, por 
exemplo, designadamente a verba. destinã.d& 
a publicidade.. A quantia. total é de 60;000$ 
e ahi está. incluída essa despezs.. 

o Sn. AuGusro Mor-;TENEGao- Perdão, o 
governo provisorio abriu no exterior uma. 
verba de 60:000$ para publicações; por con
seguinte as verbas de publicações po.gteriores 
não corriam por conta de verba e:xtra.ordi· 
na. ria do exterior, mas por conta deste cre
dito. 

De~eja;va, e foi para isto que pedi a pala· 
vra, e pBÇO desculpa a Camara por ter oc
cupado a sua attenção por tanto tempo, dese
java mostrar o verdadeiro .:.spirito do projecto 
da Camara., espírito falseado pelas emendas 
do Senado, emendas que a serem approva.- O SR. BADARÓ- De accordo, mas o que se 
das, destruirão todo o plano, que se encer- discuta a.gora aqui é o orço.wento ol.'dln&rlo. 
rava, no projecto envia do pela Camara âquel- Agora, vindo pedir 60:000$, o. c:omrnl88io 
la ca.sa do par lamento. deduziu a importa.ncia de 18:000.'1; pa.ra.publl• 

Julgo ter cumprido meu dever, occupa.ndo- caçües, ficando o credido reduzido a 42:000$ 
me de assumpto tiio importante come~ este, paro despezas imprescindiveis. 
em primeiro logar como deputado e em E' manifestamente insutll.ciente, e para 
segundo como zelador do~ interesses geraes mostrar isto basta. um exemplo : quando o 
do pa.iz no exterio1•, intt'u·esses, que julgo na. Sr. Barão de Agllio.r Andrade fOi cba.ma.do de 
minha humildade, poder tratar nesta Cama1'a Roma para tomar ~te e seguir para o Chile, 
com certa competencia. deu-se-lhe uma ·aJuda de custo deduzida da 

VoZES- Muita. competencia (Jlfllitt> bem.} verba especial para este serviça. 
Qua.ndo elle teve de voltar pa.ra. seu llQSto, 

O Sr.Ba.daró diz que o nobre deputado deu-se-lhe mais uma ajuda de custo de 
pelo Parà, digno representante do corpo di- 5;000$, que não foi dedUZida daquella. verba, 
plomatico bra.zileiro, analysou perfeitamente mas, de outra verba. 
as emendas do Senado; mostrou cabalmente Hoje não se tem mais despezas com conde-
a inconveniencia que ha na. sua adopção. corações que figuraram na importa.ncia. de 

Estaria, portanto, dispensado de dizer qual· 10:000$ para cima.; mas figuram outras atâ 
quer cousa a. semelhante respeito ; mas espe- com a cOmpra. de bandeiras para os censu
rava. que o nobre deputado tivesse apresen- ladoo e outras despeza.s que pOdem appa.recer; 
tado àCamara um argumento que :para o ora.- Ora, não tendo o Senado discutido nem 
dor e de grande importan.cia, no sentido dado a. razão por quereduzíu esta verba, acre
de mostrar a inconveníencia da. adoPilãod.as dita que a ca.mara deve votar o parecei' da. 
mesmas emendas. commissão. 

O orador desconfia, e praza. a Deus que seja Demais a Camara acaba de ouvir o seu li-
uma :pura desconfiança, que a Camara. é bem lustre membro dizer que o orçamento votado 
capa.z de approvar essas emendas. para 1892 foi calcado sobre o movel talvez de 

Mas e preciso que a ca.mara saiba que no opposi~ão ao governo de então. 
Senado não se discutiu absolutamenw esta N'"a.o inda,O(J.rá. até onde é verdadeira esta 
materia : alli discutiu-se o orçamento das supposição, mas. o facto e que o ex· ministro 
despezas do Ministerio das Relações Exteriores dos estrangeiros o Sr. Dr. Julio Chermont, 
parallela.mente com o projecto de introducção oom dados positivos, sustentou que haveria. 
de chin s. Toda a attenção do Senado esteve saldo de 200:000$ na. despeza.. 
voltada :para. esta. questão. E o unico assum· Si assim e, seria o unico dos min~tE;~rios que 
pto do Ministerio do Exterior discutido no faria face á sua. despeza com a. verba vo
Senado foi a suppressão da legação junta á tada, deixando ainda o ;>a.ldo de 200;000$ no 
Santa. Se, sobre cujo assumpto se pronuncia- thesouro. 
ramo Sr. Ubalbino do Amaral e outros sena- O Sa. MoNTENEGRO- Houve saldo, posso 
dores. 

Mas a. respeito da vantagem da diminuição afilrmar · 
das verbas votadas para os diversos serviços, O SR. BADAR.Õ-Assim sendo, como a. Ca-o 
nenhum senador se pronunciou. mara :póde acceitar a emenda do Senado, si 

O Sr. presidente ha de recordar que noo e.Ua. vem trazer manifesto transtorno no ser· · 
antigos orçamentos anteriores a 1888, nesta viço publico! :Acredita. que não deve ser acçeit&, 
verba - despezas e:xtraordinarías . no_ e~ além do maiS, por9.ue parece q:n-~ a. variação 
rior - incluíam-se despezas que hoJe ll&O sa.o constante dos vencimentos dos IDJ.DlStros é d.es-
mencionadas no quadro demonstrativo do go- agrada.vel. 
verno, mas que, entretanto, continuam a ser comprehende V. Ex. que homem: de certa 
feitas por esta verba.. . posição habítua.m-se a lerar nma. vida compa.o-

c=ara v. v i? 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:34 - Pêgina B ae 27 

i30 sessAo em 8 de setembro de 1892 

tivei com essa. posição. Estando habituados a. lhe possa esclarecer sobre os fundamentos do 
gosa.r de cetros commodos que a boa etiqueta pro,jecto. 
exige, vend.o-se de um dia pa.ra. o~tr~ obri- _O projecto pr~cura reparar injustiças sof· 
gados a deixar esses commod.os, nao e nada thdas pelo ot11c1al talvez que o mesmo pro
agradavel. _ jecto se refe~e a que Je_vado pelos desgostos, 

O decreto que reorganisou o COl'po d!plo- resolveu ped1r a sua reforma. 
matico, melhorou os venc1mentos dos ml- _Entende que a medida se recommentla. per
iústros, de accordo com a. importa.ncia das ca.- fe1tamente; mas. neste caso, el.la deve ter uma 
:Píta.es, onde exercessem os seus cargos. Parece amJ?l~ação conveniente e a:te necessaría. 
que isso foi uma reparação da. parte do go- _81 e certo _que as preterições nas promoções 
verno provisorio ao corpo diplomatico, que fe1tas em virtude de actos de pre_potencia da. 
~· de posse desses f~vores que não teem tra· parte d? govern~ tee~ ~evado a requerer a. 
Zldo olius _pa.ra a. Umao. sua rerorma. of:fictaes dtstmctos, quer do exer-

Portant() pensa. que a Camara. está. na rigo· cito, quer do. a._rmada, e forÇ050 reconhecer, 
.ros& obl'igação de manter o parecer da. com- como _um~ medtda. de conveniencia publica, a 
· nússã.O. autor1saçao ao poder competente pa.ra reparar 

Devia aqui pôr termo às suu.s considerações, est.M i~justiças e r~tituir assim ao serviço 
mas dirá. ainda que 11. commi!São fez re~ren· da. patr1a. os seus malS competentes, mais es
c!a.sa.osbra.zileirósdegenerndosquea.bo.ndonn.m forçados e mais dedicados ~rvidores. 
a. sua pa.tria. nos momentos úiiHceis p&rn di· .A~ua.rda. as explicações da illwtre com-
ramal-a no e1terior. . . m1s~o para, no caso de ser dada uma expli-

Desconliece quaes sejam estes brazlleiros de- caçao de accordo cotn o que se lhe o.tll
genera.dos, mn.s acredita. que todos são dignos gura ser o pensa.mento do vrojecto, mandar 
e que no momento em que a pa.tria. corra pe- ~ma emenda tói'DIJ.ndo a. providencia do pro-
1'igo ella. os terá a. seu lado. Jecto extensiva a todos os officiaes que se 

Ninguem mais pedindo a. pálavra, e encer· acbareDl :neste caso. 
rada. a. dtscmsúo da emenda. e suooessiva.mente 
das seguintes, ficando adiadas as votações por O Sr Oliveira Va.lladão-Pede 
f&lta. de numero, a palavra. para. responder ás objecções feitas 

3=1 discussão do projecto n. 161, deste anno, pelo honl"E<iO deputad() que acaba de fallar em 
a.utorisa.ndo o governo a abrir um cred.lto relação ao projecto que se di~ute • 

. supplementar de 540: 000$ á verba. u. 17 do Não sabe aintla o alcance que poderá. ter a 
·art. 7• da lei n. 26 de 30 de dezembro de emenda. de S. Ex. , nem mesmo se elladecla.ra 
1891. e.xt_enslva: a providencia. do projecto a. wn ou 

Ninguem pedindo a. pa.la:vra, fica encerrada mrus offic1aes. 
a. discussão e adiada. a votação. Deve, porém, declarar em relação ao ofiicial 

Discussão uníca do projecto n. 178, deste de que se trata, o Sr. capitão Oliveira. Fm
a.nno, mandando cessar da data desta lei os tas, que é um official dístincto. (Apoiados). Elle 
efieit.?s da. ~forma do ca.p!tão João Jo..<é de abandon~u o serviço muito moÇO, depois de 
Ollve1ra Frei~, que devera. rever~r pa.i'<l. o haver feito a. campan~a do Par~uay, onde 
quadro eft"ect1vo do exercito e ser mcluido na prestou relevantes sernços. Pedm a reforma 
arma de ~va.Ua.ria, não contando-se·lhe para ~r desgestos l_lUe tev~ na sua vida. Submet
a. promoçao o tempo em que esteve refor- t1do O..,"'ra,- a mspecça.o de saude, foí julgado 

· mado. apto. E' um offi.cial aiuda. moço e que póde 
. Vem á mesa, e lido, apoiado e · posto con- prestar ao paiz relevantes serviQOs, comoja · 
Junctamente em discussão a seguintes emen- lhe prestou, sem continuar a. pezar no coft'es 
da. publicas fazendo parte da. classe dos in-

activos. 
A!IDl'l'IVA. Ao PROJECTO r-;, 178 Rm relação aos otficiaes a. quem o meu hon· 

ra.do colle,.aa. parece querer referir-sa, aguardo 
l!:stenda.·se a reversão aos generaes de bri· a sua emenda para. dizer as 1'93.Ões que terei 

gada F~erico Christiano Buys e Dionysio para. CGmba.tel-a ou para approval-a. 
Eva.ngeüsta de Castro Cerquei.ra.. Conside-
rando-se como se gra.duados fossem nos postos O S _r. _Severino Vieira depois 
de ~neraes de brigada desde a data da refor- da e:x:pllcaça<! que_ ouviu do nobre depu-

. m-a.. - tado por Sergtpe, VlO que os fundamentos do. 
s la 'da ssões . · · commissã.o de ma.z-inba. e guerra. são as pre-

a. · :s se , Marc1ano de Magalkaes. missas do substitutivo que tencionava. a.pre. 
sentar ao lJrojecoo. Na<o condi~ em que o 

· . O Sr. Severiano Vieira não nobre deputado por Sergipe- descreveu o offi. 
si ~ha. na. ~ algum <~:os illustres mem- ci!!:l de q~ tratA, o ~pitão João Jose de 011. 
~ da. eommiSsão de ma.riJ1ha e guerra, que ve1ra. Fre1tas, condições que não :póde &.biolu-
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t;lment.e dei.nr de acceitar como um facto 
provado, desde que lhe merece todo o conceito 
o testemunho do nobre deputado qne o prece
deu ; nessas condições não pó de deixar de lem
brar à Camara. que se acham tambem outros 
officíaes d.istinctissimos pela sua competencia, 
pela sua illustrru;ão e pelos seus estudos, 
como não menos distinctos pelo seu valor e 
pela sua coragem e denodo manifestadoS no 
serviço de eampanka.. Refere·se ao distincto 
membro dessa. Camara o Sr. general Dionysio 
Cerqueira, que foi constrangido a pedir a sua. 
reforma para não ser obrigado a acceitar um 
logar de confiança junto de um governo que 
não merecia a sua approva.çã.o como cidarlão. 
Podia citar ainda outro otllcia.l distinctissimo, 
cujos direitos ainda. ha. poucos dias eram aqui 
advogados com vigor pelo nosso illusfre col· 
lega. a quem acaba de referir-se. Podia citar 
o nome do distincro ofll.cinl do corpo ele saude, 
Aristide.~ Americode Magalhães, injustamente 
reformado ainda no vigor da idade, e quando 
nodia. e póde prestar á pa.tria os seus ser
Yiços. 

Ora, nas condições destes, que o orador CO• 
D.hece, l1a de haver por ahi muito3 officiaes 
cujos servjcos poderão ser restituídos ã patria. 
com as melhores vantagens para a cansa. 
destes. 

Vem á mesa,., e lida, apoiada. e posta: con
junctamente em discussão a seguinte 

EMEND.-1. AO PROJECTO N, 178 

Pa.ragrapbo unicó-A disposição deste arti· 
go é extensiva a reforma. do major medico de 
31 classe do corpo de sa.ude do exercito Dr. 
Aristides Americo de Magalhães. 

S. R. Sala das sessões. 8 de setembro de 
1892. -Severino Vieira. -Pan!a Gtlimarães. 

Vem á mesa, é hda, apoiada; e posta con· 
junctamente em discussão a seguinte , 

EldENDA AO PROil!CI'O N, 178 

Accresccnte-se ti. emenda do Sr, Severino 
Vieira.: 

Tambem o general Dionysio Cerqueira. 
Sala das sessões, ~ de setembro de 1892.

Nílo Peçanhà. 

O Sr. Ma-r-tinho Hodrigu~8 
não vem oppor-ss V. passagem do projecto, 
n.o qual não póde negar o seu voto, por lhe 
parecer justa o. preienção <'.o ofl!.cía.1 que a. 
commissão entende dever reverter para o 
quadro effectivo do exercito. Vem solici

Portanto, desejaria. que a. illustrada com- tar da camara que proceda. com igual justiça. 
.dússão de marinha e guerra se puzesse de a. respeito de um offi.cia.l muito digno,. que, 
accordo com o orador, no sentido de acceita.r um por motivo de saude, viu-se obrigad& a cor
substitutivo ao projecto, autorisando o go· tar a carreira t:nceta.da tão brilhantemente'; 
verno· a rever as relormas de ofliciaes que as visto como não podia pa.rtil" para. o logar que 
tivessem voluntariamente pedido, uma vez o governo lhe destinára, sem prejudicai' a sua 
que esses officiaes requeressem sua reversão vida., e não pôde obter a licen~;a necessaria 
para. o quadro effecti.vo da exerciro ou da. ar- para. tratar-se. 
mada. e provassem com inspecção de saude, Esse ofllcial, em requerimento qúe se acba 
que se achavam babilitados para o serviço. em poder da illustrada. commissão de marinha. 

o SR. PIRES FERREIRA._ Isto ia augmentar e guerra, solicita a graça. de reverter pa.ra o 
o nllillera dos otllcia.es do e:xerciro em mais quadro da. armada, e parece ao orador que· é 
de um terçO. da mais irrefra,"'3-valjustiça a concessão &este 

pedido, porque o otlicial a que SEj· refere é dis-
0 Sa. MARrnis RoDRIGUES dá outro apa.rte • tincto entre os mais distinctos,. intelligente e 
O SR. SEVERINo VllillU- Refere-se aos que honesto, brioso e valente, e virá continuar a. 

foram constrangidos a pedir reforma. prestar na marinha os serviços que a. pa.tria 
Ou a medida se justifica pelos fundamentos tem direito a. esperar dos seus t.a.lento& pro· 

adduzidos pela illustre commissão, e então vados e pa.triotismo reconhecido. 
ella não póde ser restringida; a um favor pes· O official a que se refere é o 2° tenente 
soa.l, ou ella não póde ser a:ceeíta em seus Adolpho Ferreira Caminha, qtre-deve ser co
termos ; o plano não se justi1ica. na sua. gene· nhecido pelo nobre presidente lfu oom:miSsão de 
ralída.de, e então- ta.mbern. não póde colber em marinha e guerra, o quai pôde riax a se1t re
fl1vor do otficial a. que se refere o projecto em speito a.s informações neoessarias. 
discussão. O orador o conhece de lilllito· temlJO; sabe 
Com~ quer que seja., desde que a illustre quanto esse moço é digno· e que foi obrigado 

commissão não se mostra inteiramente de .pela necessidade, como acabou de· mostra'r, a 
accordo com o oradQr na. genera.Iisaçã:o da. me- ·solicitar a sua exoneração, indo viver- c:re· um 
dida., não tem remedío sinão submetter-se em emprego publico que não pode abrir ás. Súas 
parte, mas não póde deixar de mandar uma )egitima.s aspirações. . .· .. 
emenda. ao projecto, ampliando a um outro .!Sia.nda., por consequenc1a., um a:r~o add'i-
caso. . tivo~ estendendo os fà;vores concedidos· ad· ca-
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pitão Freitas ao 2• tenente Adolpho Caminha, O governo, em sua. proposta., pediu para.diffe
visto como pediu a sua. demissão pelas conjun- rentesobra.sa. effectuar na alfa.ndega. âa Capital 
cturas di11lceis em que se viu collocado, tanto Federal8'>.J3: 800$. O projecto da commissão re
que :yeiu para esta Camara. pedir a sua re- duzia esta. consignação a 520 e tantos contos· 
ve~ para o quarlro da armada e não e de o orndor, na sessão anterior, quando fallou 
hoJe que elle trabalha para obtel-a. pela. primeira vez, apresentou uma emenda, 
-~pera. qu~ a. Ca.ma.:~. concedendo_~ favo:. restabelecendo a despeza de 30:000$ pedida 

alias m~to Justo, soJ!citado pelo ca.pttiLO Frei- para. uma cobertura de vidro que se julgava 
tas~ 1gua.l concessa~ ao 2• tenente Adol~bo in.dispensavel, de modo que esta verba eleva
~a, porque prat1ca. um acto da mru.or va-se a 558:000$ ma.is ou menos. M~ depois 
JUStt~. que houve dados mais completos e se fez es-

E' este o additivo que submette à conside- tudos mais minuciosos, veriftcou-se que ba 
raçã.o da casa. (.ú.) serviços, a que se tinha attendido na primeira 

v á · lid · d proposta, que pod.is.m ser adiados e ha. outros 
. em mesa, ~ a.,~apota a. ~posta con- que foram adiados e que são de irnprescindi-
Juncta.mente em discussao a segw.nte emenda. Yel necessidade. 

Do pro}eclo tt. 1.78 E' de accordo com essas idéas e de o.ccordo 
com o exa.me que a. commissão fez pessoal-

Artigo additivo.-Ficasem elfeito a demi.ssã.o mente, que o orador vai apresentar uma 
que o 20tenente Adolpho Ferreira caminha. foi emenda. em nome da commissã.o, pedindo ao 
obr.lgado a pedir por motivo de sa.ude, e ma.D· mesmo te~po a.o Sr · presidente que .ha.ia. de, 
dado reverter para. o quadro da armada, de- em occama.o O)!portuna, consultar a. casa si 
pois de i.nspeccionado e julgado apto para. 0 ~nsente ~a rettra.da da. que ofereceu na se&
servico, não Jhe sendo contado o tempo que es- sao antertor · 
teve ausente do serviço. A emenda que vai olferecer consigna a ver-

Sala das sessões, s de serembro de 1892 _ ba necessaria _llara as despezas a fazer-se no 
Martinho Rodriuues.- Bastos do NC1$cimel'llo. pessoal tecbnl<_:o, com ~. cgnservação das 

' obras hydraullcas, acqu1Slcao de material, 
O Sr. Pires Ferreira sustenta o 

projecto, adduzindo Largas considerações rela
tivamente á. reversão ao exercito de ofH.ciaes 
subalternos, superiores e genera.es. 

Mostra a diíll.culdade pratica que apresenta. 
a solução do assumpto,quando o offi.cial houver 
sido reformado no posto im.mediato, porquanto 
reba.ixa.l-o é impossível e revertel-o no posto 
da. reforma importa uma promoção, o que não 
cabe ao Poder Legislativo mas a.o Executivo, 
cuja esphera. de acçã.o será assim invadida pelo 
Congresso. · 

Ninguem mais pedindo a. palavra., fica. en
cerrada a discussã.o e adiada a. votação. 

Estando esgotada a hora. destinada ã. pri
meira. parte da ordem do dia., passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da. 3• discussão do projecto 
· n. 154 A, ftxando a despeza do Ministerio da. 
Fazenda. pa.m o exercício de 1893. 

construcção de a.rmazens, etc. 
Todas estas consignações, sommmadas, dãll 

551 :800$;, trazendo assim uma. economia de 
cerca. dê 200:000$ na. verba. pedida. 

A segunda. emenda é um additivo que, em 
nome da commissão, o orador vem o.frerecer ã 
casa. 

Sabe a Cama.ra. que funcciona. na a.lfandega 
da capital Federal um la.boratorio de analyses, 
que é indi~peusa.vel para a boa. fiscalisaç~ 
dos ditferentes generos submettidos á confe
rencia. Até hoje o rE!!,.TUlamento que existe e 
que està em vigor é insufficiente, mesmo 
não prevê certas difficuldades e clrcumsta.n
cias que se dão a. cada. passo. Aquelle labora
torio, longe de ser uma. fonte de receita., como 
póde e deve sel-o e é em todas as capitw, 
tem sido atll hoje quasi. que uma. fonte de 
despez.1. constante para o Thesouro. 

o Sn.. CEsAB.Io MOITA. - Mas tem dado al
gum resultado. 

O Sa. An.mua Rros responde que o resul
tado é pequeno, quasi nenhum, e não está 

o S:J.'.Arthu.r Rioe dizqueem uma. em. -relação com o movimento da alfa.nde.,o-a. 
das sessões anteriores offereceu uma emenda da. capi~ Federal. 
em rel.a.ção á.s oonsigna.QÕBS destinadas para Este additivo autorisa o governo a. reformar 
as obras da cilll.ndega.da. capital Federal. Pos- o regulamento, contanto que as ta.xàs sobre 
teriormente a esse dia, a commissão teve exa.me·daquelle laborat.orio nãoe.x~"'da.mde 5$. 
occasiio de ma.is minuciosamente estudar a. e que a despeza. a fazer-se não exceda de 63 
proposta do governo e ir a.o local e ao mesmo contos. · 
tempo ouvir a.s diversas iD!orma.ções que jul- Esta. medida q\Ul a commisl!ão propõe foi 
gou inprescilldiveis em relação a estas obras. feita depois de estudo consciencioso e severo, 
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e de ouvir o Poder Executivo a respeito, bem 
Q/IDO os competentes da. mesma repartição. 

Esta autorisação não importa pl'opria.mente 
em uma disposição de caracter permanente, 
porque, incluida em uma lei annua, está 
CBrtode que ella vigora.râ.duranteo tempo em 
que esta lei vigorar ; si continuar no orça
mento vindouro, esta a.utorisa.ção tambem 
continuará 

Veem a mesa. são lidas, apoiadas e postas 
em discussão as seguintes emendas a.o 

PROJECTO N. 154 A 

Orçamento da Fa:;en-la 

AO § 28. Obras. Substituam-se as seguintes 
disposições: 
Addiadn. :1. canstruccãa de novos 

armi\Zens, etc ...•...•...•.. 
Assim como, da passagem, etc. 
E' supprimido o custeio, etc ••• 

Pelo seguinte: 
Para e. Alfa.ndega. da. Capital 

Federal: 

200:00!00 
30:000 00 
50:00 00 ----

280.000$000 

O Sr. Oesario Mo-tta-Sr. presi
dente, breves serão as minhas considerações. 

Começarei congratulando-me com a. illus
trada. commissão pela feliz resolução de fazer 
algumas reformas, embora. importem em al· 
gum augmento de despeza. 

Tal é a que a.caba de apresentar o illustre 
deputado da Bahia relativamente ao Labora· 
torio Nacional de Analyses. 

Raros estabelecimentos, raras instituições, 
terão a importanciadesta, · 

Como V. Ex, sabe, ella. contribue não só 
para a melhor fisca.lisação feita. por pa.rte do 
Estado sobre o imposto de impor~, como 
para. melhorar as condições hygienícas quanto 
aos generos de consumo. 

Melhorar esse estabelecimento é fa.zer um 
bom serviço. 

Entendo Sr. presidente, que esta resolução 
da commissão devia ser mais ampla ; e talvez 
fosse occaziã.o de realisarmos aql!illo que 
propoz o meu illustre oollega., o Dr. Santos 
Pereira. isto é,a nomeação de conferentes chi· 
micos, que venham auxiliar de modo muito 
directo o empenho que deve ter o governo em 
arrecadar as rendas e melhorar as condições 
hygienicas do paíz. 

Pessoal technico •••••...• ••••• 
Cônserva.ção das obras hydra.u-

Aproveito a occasião Sr. presidente. para 
1 recordar a. V. Ex. que apresentei uma. emen-
6:800$000 da creando la.bora.torios nos diversos Estados. 

lica.s ...................... . 15:000$000 

10:000$000 
Dita. de appare1hos e machi~ 

niamos hydraulioos .••..•..• 
Conservação e melhoramentos 

dos a.ctuaes armazens .•...•• 
Acquisição do material :fixo e 

Acredito q.ue o governo devia fazel-o a sua 
custa, pois e elle o primeiro interessado em 
fazer boa arrecadação do imposto de importa· 
ção. e garantir que os generos sejam introdu
zidos em est.ado de pureza.. 30:000$000 Entretanto póde apparecer a, objecção, aliás 
bem seria, de que o governo não póde fazer 
todas as despezas. rodante para. as capatazias ..• 

Concerto do grande a.rma.zem .• 
Construccão de novos armazens 
Construcção do caes da Alfan-

dega. até ao A!.'Senal de Guerra 

30:000$000 
100: 000$<)00 
150:000$000 

300:000$000 

551:800$000 

S. R.-Sala da.s commissões, 8 de setembro 
de 189'2.- Lei~e Oiticicr1..- Arthur Rios.-L. 
ria Buthões.-Seuerino Vie·ira.-A. Maia,..:... 
Demelrio Ribeiro . 

Propuz, na. emenda, que fossem os Estados 
autorisa.dos a crear esse laboratorios a sua 
c:.Ista. 

Entendo. repito, que ã. União competia esse 
semoo, 

Entretanto, si a illustrada commissão tem 
qualquer escrupulo nesta sentido, si julga. que 
o thesonro nã{) com:porta a. despeza, os esta
dos que quizerem ter os Ia.boratorios afim de 
nii.o ser envenenada a população com subs-
tancia.s falsificadas, o farão a sua custa. 

Additivo E' neste sentido que apresentei a emenda 
. . . que se acha sobre a mesa, e que peço a V .Ex. 

F1ca o governo autor1sado a. exped!.r novo que remetta. á commissão res!?Elctiva. A utili
regu!a.mento para ~ Laboratono NaciOnal de da.de destes es\a.belecimentosja se acha. prova. 
~nalyses, que íuncc10na na Alfitndega. da. <Ja. da. na propria A.lfandega desta Ca.pitaJ,pois que 
Illtal Federal~ comtanto que as tua~ cor- tendo a Junta de Hygiene mandado~ lá um 
responde_!ltes as a.nalyses dos productos 1mpor- empregado seu, este jã teve occa.sia.o de desco
tados nao excedam de 5$ ~a uma. e a d~- brir diversa~ substancias falsificadas. 
P~ com o pessoal e mater1a.l do labora.tor10 Desejava ta.mbem. Sr. presidente cha.ma.r a. 
SeJa 1l.xada. em 63:000$ annuaes. attenção da commissão a. respeito das delega-

Sala. das commissões, 8 de setembro de 1892. cias fiscaes • 
-Leite Oiticica.- L. de Bulhões.- Arthur Pelo projecto da commissão o chefe destM 
.Rios.- SetJ~rino Vieir11.- A. Maia. repartições vem a. ga.nhor 5:400$. Acredito 
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que supprimidas as thesourarias de fazenda. sem ser pOr um preço elevwlissimo ; mas tem 
ficará muito reduzido o trabalho desses func- o dever de attender para as ditflc1,1lQ.ades com 
cionarios; mas ta.mbem é verdade que nesse que luta presentemente o Thezouro, as quaes 
cargo nã,o se attende tão sómente para o tra- não permittem taes llberalid.a.des, princip?.l
balho material, como para a responsabilidade mente em relação aos funcciona.rios princi-
daquelles que os exercem_ :paes, na. razão de 50 "/o de seus vencimentos. 

Em uma ca.pital como a de S. Paulo por Para o funccionario que t~ dons, tr:es ou 
exemplo ta.es funccionarios não poderão vive" qutttro contos annuaes, as ClrcumstancJas da 
decentemente com a verba que lhes é desig- vida. são muito diffi.ceis, sendo naturalmente 
nad&.. menos dífficeis para aquelles que percebem de 

Peça. á commissão que pense sobre isso. oito a. doze contos. Não vê,porta.nto, Uf!-da. que 
o S& All.T!IUR Rios-A commissii.o nã.o a.a.e- justiftque elevar actualmente os v~nc1~entos 

· do directot' de 12 a 18 contos, do vwe-dtrector 
rou a proposta do governo. de 9 a 12 e dos engenheiros de sete a nove 

O Sa. CESARIO Mo1TA-De accordo ; mas e contos. 
exacta.mente pa.ra pedir que altere naquillo A cama.ra comprehende que os telegraphis-
que julgar conveniente. tas são Qbri .. a.dos a. um serviçQ pe~ado, a estar 

Se a commissão julgou-se a.utorisada.. no constantem~nte em certa mobilisação, porque 
orçamento do interior, a. supprimir diversos podem ser transteridos de uma estação para 
serviços, !e julgou, que J.lOdia. supprimir os outra, courorme a neces~idade do serviço. 
cursos annexos e o Pedagogium, entendo que Estes n1io devem continu:\r com os venci
ella. não esta v~ inhibida. de modificar o o~- mentos que tinham. Nesse _pont~ a Camnra 
mento no sent1do de dar remunero.çiio rna.lS attendeu ao accrescimo pedJdo. 
conveniente á.quelles empregados que ella o ora.dor não deseja que se o tome como 
julgue nas condições de o merecerem. infenso á sorte do3 fuucciona.rios publicas e, 

A commissão não julgou pois inalteravel a nesta momento, mostra que não e infenso, 
proposta do governo; terminando, reitero propondo augmento I'aso:tvel, · augmento·q'le 
as minhas con!\'l'll:..tu~ões à Ca.marl!- :pelo facto se póde calcular em 25 o 10 sol>re os venci
de ter a. cormntssao JUlgado com·emente aug- mentos actuaes. 
mentar a. verba. de laboratorios e ana.lyses de 
49 para 63 contos, esperando que o governo 
ha. Cle applical-a convenientemente, afim de 
que tenhamos essa. institUicão na altura das 
necessida.d.es desta. :po~ufaçã.o, que merece 
ma.is cuidado, como alias jà. tenho dito pOr 
diversas -vezes, em relação a hygiene_ (Muito 
bem, muito bem.) · 

2• 4-i~cussão do projecto n. 118, deste anno, 
autn~isa.nd.a o Governo a reorganisar o servi.., 
c;o da. Repa.!'tição Geral dos Telegraphos e a 
alterar o respectiyo regulamento. se,o-undo 
as bà.ses que estabelece. 

Uu SR. DEPuTADO- V. Ex. devia reservar 
essa discussão para quando S3 discutisse o 
orçamento da. agricultura. 

O Sa. ARTHUR Rlos nito concorda com 
isso, porque se discute presec.temente a lei 
sobre a qual se ba de regular o ser~Tiço ~ se 
marcará o numero de funccionarios e os res-
pectivos vencimentos. · · 

O orçamento não podera fozer alterações e 
eUe ha de consignar a despeza. decretada na 
lei. 

Já vê o nobre deputado que a o~ca.sião 
opportuna é a pres2nte. 

A reforma a.ctual, ela. borad;t 1Jelo íll)lstre 
representante do Rio Grande do Sul, Y!lm, 
inquestionavelmente preencher a necessidade 

Q Sr. A.~t4~ n,ios não J.lÓde dar reclamada :pela repartição, melhorar e distri
a sua a..<!Signatqra a este projecto, sinão -ven- buir melhor o serviço, fa:'.endo com que pos..~ 

· ciqo ~m relação ao art. 2", que estabelece os ser efl'ectuado com beneficio para a. repartição 
-vencimentos dos actua.es empre,crados tla re- e -para o publico. 

O .SR. PRESIDEl\"'l'E ann unci.a a discussão do 
art. 1• 

par!tiç&o dos telegr~phos_ Pelo proj~o. a des- Ella estabelece aUlas de aprendizagem, traz 
peza com~ directoria geral dos ielegraphos sobretudo nota.vel melhoramento qu.anto á 
ftca. elevad.a mais ou D).enos a 4.394: 600$. sen- fis<',lllísação dos telegrarnm;J.S e fisca,tisa.ção da. 
do que o serviro :po~~o excede hoje de 3.000 receita.. pela. melbor tisc:alisa.çíro da. arrecada
COJ!.W~. leva-pc!.o mesmo em conta o accresclmo ção, que até agora se fazia por meio de talões, 
que a Ca.mara, -votQu p~ os vencilllep.tos dos o qJ1e era systema incompleto e incapaz. 
telegr(!,p~i$tas. Está. convencido de que na refor~ll- ha. de 

O 9~or ~o primeiro a reço!lb.ecer a,s dif.,.. inevitavelmente have-x accrescimo de receita 
fi~uldades com que_ luta~ os empregados pu- pa~ esta reiJartiçã0 ; I'!Stá. convencido de que. 
bl.fcos com a. carestia, @s generos ~e .PMméira n~o trará ikficit como até agora, de l)l.odo que 
ne~<~Me, e saQe que não poQ.ern ob~er hoje o governo, nas forçae que teQJ. a ~u dispor 
uma casa. regula. r ou mesmo abaixo de regular presentemente, possa· desen-volver os fios tele 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:34 +Página 13 de 27 

Sessão em 8 de Setembro de 1892 

graphicos por todas as paPtes do paiz, poP to
dos os estados, attendendo ás justas reclama
ções de todos os povos. 

Mas é prec;;;o prudencia nos pPimeíros 
passos ; é preciso que, a. par dessa reforma, não 
seja o pessoal contempla.do com vencimentos 
muito superiores aos que actualmente perce
bem, e por conseguinte superiores ás forças 
que o Thesouro póde comportar. 

Será uma medida de prudencia augmentar, 
na justa proporção que o orador propõe, esses 
vencimenros e aguardar os e1l'eitos da reforma 
durante um ou dous exercícios, e si a receita 
augmentar, como espera a commissão, então 
serão a.ttendidos novamente o~ funccionarios 
e corrigidos os defeitos que a lei possa ter. 

Foi fundado nestes argumentos que enten
deu dever apresentar uma emenda a tabella 
a que se refere o art. 2. • 

Tanto mais quanto a ta.bella do projecto lhe 
parece conter uma lacuna in.dispensavel, por
que o projecto de lei, estabelecendo ou refor
mando serviço de uma repartiçlio e fixando os 
vencimentos dos funccionarios dessa reparti
ção, deve necessariamente fixar tambem o nu
mero de empregados de cada uma das cate
gorias,sob pena de legislar no vacuo, de legis
lar de modo que aquellas repartições sejam 
ampliadas ou diminuídas a bel-prazer do di
rector ou do re<!pectivo ministro. 

Na emenda, além dos vencimentos, o ora
dor fixa, de accordo com as necessidades 
a~tuaes, o numero de funccionarios para as 
div~~ secções de que compõe aquell.a re
Pa.rticao~ 

São estas as considerações que tinha a fa
zer, justiftcando a eJl1enda. que envio á 
mesa. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e pDsta con
juncta.mente em discussão a segllinte 

EMENDA .A.O PRO:rECTO N. 118 

Substitqa-se a tabella do art. 2• pela se
guinte: 

f• di'llisuo 

Administração geral 

Directoria : 
I dlrector geral. ............. . 
1 Yice-director •......•....•.•• 
1 engenhei):•o-ajuda.nte ....••... 

Secretaria: 
! secreta.rio .•...•. , , •• ., ...... 
l pr-imeiro escripturario •• ~ •••• 
2 Segundos ditos !l 4,:0QO$ .•••• 
2 1,\ma.nqepsei a. 2:4QO$,.,.,.,, 

I5 000$000 
10 800$000 
6 600$000 

6 600$000 
4 800$000 
8 000$000 
~800$000 

1 porteiro ...•.......•..•.•.•. 
2 continuas a 1 :800$ ........ .. 
2 serventes, diaria até 3$600 .. 

Archivo : 
1 official-archi vista .•...•••..• 
l ajudante do archivista. .•.•... 

Thesouraria : 
I thesoureiro (inclusive 800$ 
par~ q_uebras) ..•....•.•.•.•. 

1 escr1vao .........•....•..... 
1 fiel .......•.•.•••......•.••• 
l ama.nuens e .....•...• -•..•.. 
1 continuo.- ................. . 

Almoxarifado : 
1 almoxarife ....•..•..•....... 
1 escriviío ................... . 
l despachante ................ . 
1 fiel. ............ , ....... _ •.. 
2 2,. escripturarios a 3:600$ .... 
2 amanuenses a 2:400$ •.•..... 
l encarregado do deposito , ...• 
1 continuo ................... . 
1 mestre da lancha .......... .. 
l machinista ••....••.......•.. 
l foguista ................... .. 
5 marínheiros(d.ia.rias até3$600) 
2 serventes (diaria:;~ ate 3$600) 

Linhas e estações: 
16 engenheiroschefes de distri

cto a 8:400$ .••.••..••.•. 
10 inspactores de l• classe a. 

5:400$ ................ .. 
30 ditos de 2• classe a.4:200$ .. 
30 ditos de 3• classe a 3:000$ .. 
íO feitores de linha (diaria de 

2$500 a 5$) ........... .. 
400 guardas {diarias ds 2$a 4$) 
400 trabalhadores (diaria. de 2$ 

a 5$) ........ ·-····-···· 
I O tele.,"l'aphistas c h e f e s a 

6:600$ .............. _ .. 
50 ditos de I• c1assea4:800$000 

100 ditos de 2~ dita a 3:800$000 
240 ditos de 3• dita a 3:000$000 
200 praticantes a. • . 2: 000$000 

12 vigias de 1" cla.sse a I :200$000 
15 ditos de 2• dita a 960$000 

100 estafetas de 1 n di-
ta a ......... , 1:200$000 

200 ditos de 2• dita a 960$000 
90 serventes (diaria. até 3$000) 

Secção teohnica. 

E;scrtptor!o central : 
1 chefe,.~ .... , ..... , ....... ~,~ 
l telegra phistll,·ahefe, ,. •l' .. , . 

135 

2:400$000 
3:600$000 

4:800$000 
2:400$000 

6:800$000 
4:800 000 
3:200 00 
2:40 ' 00 
1:800,· 

5:400$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:200$000 
7:200$000 
4:800$000 
2:4=00 1:80 000 
2:40 Q(l 
2:400$000 
1:800$000 

134:400$000 

54:000$000 
126:000$000 
90:000$000 

79:200$000 

9:000$000 
6;600$000 
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I P> escriptura.rio •.•.•...••. 
· ··1 2•dito .................. .. 

2 amanuenses .....•.•....... 
I continuo ................ . 

Escriptorio de desenho : 
1 desenhista-chefe .•.......•. 
2 ditos~judantes a 3:000$ ... 

Gabinete de experiencias : 
1 engenheiro, . ~ ...........•. 
I auxiliar .... ···~ .......... . 

Aula. telegra.phica : 
1 engenheirO .............. . 
I telegra.pbista de 1• classe, . 

OID.cinas: 
~1 c~et'e ................... . 
• ] B,JUda.nte ••••• , ••••••••••• 
(6 o!'!i<riosde Jaciasse (diaria 

9 dito~~2" dita (diaria de 8$) 
24 ditosde 3• di ta. ( dia.ria de 6.'t) 
lO aprendizes (dia.ria. até 3S) 
3 serventes (dia.ria ate 3$) 

Contadoria 

Escriptorio central: 
1 contador geraL ........... . 
1 1• escripturario .......... .. 
I atna.nuense ............... . 

Duas secções : 
2 chefes de secções ......... .. 
4 1 .. escripturarios a 4:80.$ •. 
4 2•• ditos a 4:000$ ........ . 
S amanuenses a 2: 400$ •..•. 
2 contínuos a 1:800$ ........ 
Su~n~oriasdel•cm~: 

8 sub-contadores a 4:800$ ... 
8 thesoureiros (inclusive 400$ 
para. quebras) a 4:200$ .•..• 

8 2•• escriptu.ra.rios a 4~000$ •• 
16 amanuenses a 2:400$ ..... 

Sub-contadorias de 2• classe: 
8 sub-contadores-thesoureiros 
. a. 4:200$ .................. -. 
8 3 .. ~ripturarios a 3:000$.. 

16 amanuenses a 1:800$ ..... 
S. R. Sa.l.a das sessões, 8 de 

1892.-Arthur Rios. 

4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

E' a. primeira vez que vem a esta tribuno. 
defender ou sustentar medidas que, co~o~ o 
pro,jecto em díscussão, não visem a restr1c~o. 
sinão a mediação de despezas ; mas se vem 
sustentar o proiecto, é em primeiro lagar. 
porque a despeza por elle ampliada tem um 

6:600$000 ftm perfeitamente reproductivo,e em segundo 
6:000$000 Jogar, porque e~?ten.de que_o !fabalho pr:;tmJ

tivo foi submethdo a apree1açao da commtssao 
. de orcamento. sobre o qu11.I, depois de a!g~ 

6.600$000 estudo o orador conseguiu fa.zer as reducçoes 
2:400$000 que lhe pareceram razoaveis, reducções que 

não montara.m a pequena somma. 
6:600$000 Si parece á primeira vista que é e:x:aggerado 
4:8o0c~o""o o augmento consignado nos vencimentos do 

qwv dtrecror dos telegraphos, que jã. percebe 
12:000$, para a citra. de 18:000$, as razões.de 

7:00~ impu,.nar este augmento desappa.recem m-
5:400$000 teiramente pela confrontação dos vencimen~s 

do director dos telegraphos com os venet-

9:000$'000 
4:800$000 
2:400$000 

6:000SOOO 
19:200$000 
16:00U$000 
14:400$000 
3:600$()00 

38:400$000 

33:600$000 
32~000$000 
38:400$000 

33:600$000 
24:000$000 
28:800$)00 

setembro de 

mentos dos directores de outros serviços, nem 
tão complicados, nem tão importantes. 

O SR. NILo PEÇANllA-ü director da Estrada 
de Ferro Central, :por exemplo. · 

0 SR. SEVE!UNO VIEIRA. alll'OVeita O 
aparte do nobre deputado, que cita como 
exemplo o vencimento do director da Estrada 
de Ferro Central, mas _não precisava me~mo 
referir-se a este exemplo, porque ha dll'e
ctores de estradas de ferro, de muito menor 
trafego e importancia, e que teem os mesmos 
vencimentos. Ora, si o director de uma es
trada de :ferro de uma. extensão limitada tem 
o vencimento de 18~000$, como regatear esse 
vencimento ao director do serviço telegra
IJhioo,serviço que se estende do extremo norte 
ao extremo sul do paíz, serviço que se <j.es
envolve todos os dias, que se ramifica. por 
rodos os pontos do territorio da Republica '? 

O orador niio teria duvida em a.éceitar a 
redu~ proposta pelo nobre deputado ; mas 
e preciso que essa. reducçã.o attinja os dil'ecto
res de outros serviços que não teem a mesma. 
importancia que o serviço dos telegraphos. 

Ainda. mais, na maioria dos casos ba uma 
razão peL'feita.mente justificativa do augmento 
de vencimentos dos empregados dos tele
gra.phos. E que estes empregados servem sob 
a inspecçâo e ordens immediataS do respec~ivo 
director, elles nã.o.gosam do privilegio de Ina
movibilidade ; . podem ser retirados de um 
ponto do pa.iz para outro ponto mUito diverso, 
conforme as exigencias do serrtço publi~, 
conforme o director possa aquilatar da idonm· 
da.de deste ou daquelle empregado para des· . 
empenhar uma commissão qualquer de ser· 

o S:r. Severino Vieira. diz que viço que lhe fôr incumbido. 
não pôde deixar de fazer uma. ligeira. impu-~ outro ponto em que o orador não póde estar 
gna.ção. ás observações feitas pelo nobre depu- de accordo com -o nobre deputado é quando 
ta.do, seu collega de· representação e seu par- pretende que tratando-se da. organisação do 
ticnlar âmigo, Sr. Arthur Rios. · serviço dos telegraphos, a lei de organisação 
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.fixe precisa.mente o numero dos respectivos 
empregadoS. E' um absurdo. 

Um servioo que se desenvolve continua
mente, q~e au~menta cada. dia. ; um serviço 
em que e prec1so . P.stabelecer constantemente 
novas esta.ções,novo~ postos, eomo determinar
se em _lei~ numero de ~mpregados ~ Em uma 
orga.msa.çao o que se pode fazer é determinar 
as classes, as categorias e os veneimentos dos 
em]:regados, mas não determinar, não fixar 
seu numero. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto conjun
cta.mente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja adia.da a. discussão do 
projecto n.155, ate 9.ue sejam dadas a.s infor
mações pedidas ao Mmisterio da. Marinha. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1892.
Francisco de Mattos . De momento são estas as considerações que 

lhe occorrem para. impugnar as objecções do 
nobre deputado que o precedeu na tribuna. e · O Sr. Retun1ba- Sr. presidente, 
que julga. inteiramente illididas com as consi- agradecendo ao meu honrado collega., depu
derações que acaba. de fazer. (Muito bem.) tado pela. Bahia. o obsequio de ter vindo ao 

Ninguem. ma~ pedindo a. palavra. fica. en· encontro do meu desejo impugnando o pro
cerrada. ~ dtscussao do art. r• e successiva- jecto que se discute e cuja importancia. V. Ex. 
mente dos demais a.rtigos do projecto, ficando bem conhece, sinto profundamente que a Ca
a.s votações adílUias. mara esteja qua.si deserta., porquanto estou 

2~ discussão do projecto n. 155, deste anno. certo que ella. não o conhecia quando votou-o 
autorisa.ndo o governo a contracta.r com 0 en- em primeira. discussão. 
genheiro Melville Hora as obras que se pro- Podia ter feito algumas considerações cha
põe a executar, por si ou companhia que or- mando para elle a attenção da Ca.ma.ra, ma.s 
~nlSI!'l', na ilha das Enxadas, no porto e Bahia como ninguem o impugnou e o parecer 
ao Rto de Janeiro, mediante condições que ·dado pela honrada commissão de obras pu
estabelece. blicas era favoravel e fôra anteriormente 

o SR. PRESIDENTE annuneia a discussão do distribuido pelos Srs. deputados, julguei-me 
t 

1 
~ dispensado desse serviço; agora porém, não só 

ar · • deante da. vacillacão da ca.mara em approva.l-
0 Sr. Francisco de Mattos o no acto de sua. votação, como principal

julga inopportuna. a discussão sobre este pro- mente deante do requerimento que acaba de 
jecto. ser apresentado á consideração da Cama.ra 

Crê qu~ a Camara pediu informações a pelo illustre deputado que Tem de estar na 
respeito do ministro da marinha, e estas tribuna pedindo o addiamento de sua. discns
informa.çôes ainda. aqui não chegaram. são, julgo indispeo.savel orientar a Cama.ra da. 

Além disto, este projecto precisa. estudos sua utilidade e vantagens, esclarecendo 
muito serios a. respeito. Pela.s construcções tambema.lguns pontos em que S. Ex. ligeira· 
que se vão fazer podem muito bem ser alte- mente tocou e que JKXiem parecer perniciosos 
radas as condições hydrogra.phicas do nosso a sua execução, afterando o movimento do 
porto e difficultar a navegação dos nossos porto e o regimen hydrogra.phico da nossa. 
navios. grande bahia. 

O autor do projecto tem de tomar a. ilha O SR. Sc~rniDT-N"'ao ba. necessidade dessa 
das Enxadas, logar onde funcciona a. Esco,a prova, porquanto o ·projecto já. foi approvado 
Naval. em primeira discussão. 

Ora, tratando-se da remoção da Escola o SR. R.ETUMBA.-De accordo, mas 0 meu 
Naval, o orador é de opinião que devia. ser distincto amigo ha de permittir-me que 0 taça, 
CO?Sul~ a. a.utorid~de competente, como po""ua.nto a. ea.ma.ra deu signaes de que a. não 
seJa. o numstro da. ma.rmba.. ·"' 
. Quaes as va.ntagetiS que dà. 0 au tor do pr.o· conhecia., nem tão pouco sua palpitante ne-
Jecto 1 500:000$ para a. oonstrucção de uma cessidade e vantagens. 
escola nava.l. Mas, a escola, sómenre 0 edifi- O SR. SEVERINO VxF.ntA-Eu realmente nada 
cio, está orçado.em 1.000:000$000. entendo desse St:,; :-:~oe muito desejo ouvir a. 

Por conseguinte, desa.ppa.rece a. vantagem. V. Ex. a esse respetto. 
O orador entende que este projecto deve ser O Sa. RETUMBA-Ainda bem, e essa !ran
~th'&do _da. discussão, até. que venham as queza muito me a,ara.da. Bastante razão tive 
mforma.çoes . que foram pedidas ao ministro portanto, Sr. presidente, em tomar a palavra. 
da. marinha, informações que ainda; não vie- para encaminhar a. discussão do projecto e 
ram, porque, como~ já. teve occasiã.G de dizer prometto a Cama.ra fazel-o em poucas pala
dependem de serios estudos, e es\!eS estudos' vras,. porquanto esW. quasi a finda.r a. hora. 
segundo estâ. informado, S. Ex. jà. ma.ndoti destinada. para. a 2• parte da. ordem do dia, 
t'a.zer. . · infelicida.de de que sempre sou victima. a.oore-

Camar:.. V. v 1S 
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scendo que o pare~er da comm.i.ssão esta muito 
claro e explicativo. . 

Como V. Ex, tem visto, Sr. presidente 
mutto se tem dito em ambas as casas do :par~ 
lamento e especialmente na imprensa sobre a 
difficil e precaria situação do porto desta ca
pital, dessa inveja.vel bahia. da Guanavara. 
que apesar de sua immensa grandeza e co: 
nbecida profundade, muito deixa a desejar 
em l'elação ao $ervi~ de cargas e descargas 
de mercadorias importada.\'! ou éxportadas para 
os estados da Republica e muito particular
mente para o estrangeiro ; sobre a falta de 
meios apropriados e expeditos, porquanto o 
method.o hoje empregado e o mesmo de ha 
vinte annos pa.ssados em que o commercio 
~esta capital era a vigesima pa.rte do que ho
Je é calculado ; sobre sua m!!.nifesta morosi
dade e principalmente sobre a carestia do fre-

. te, que pesando directamente sobre a merca
doria, muito eleva. o seu preço no mercado. 
(Muitos apoiados) 

Actualmente, Sr. presidente, o systema 
ado~tado para carregp.r e descarregar gene
ros Importados e exportados, ainda é o de sa
veiros e a.lva.rengas, :pequena.s embarcações 
ap_;'opriadas pelo seu formato, IJara a rece
:poa.o e armazenagem de mercadorias que o 
llll~rtador ou BJtFOrtador está pa,o-ando a 
raza.o de 17$ por tonelada, e isso mesmo 
quando tem a feficidads de encontra.t-Os 
porquanto além de tudo, elles pertencem ~ 
u!Da companhia. que faz rnonopolio de6$e ser:.. 
VlÇO. 

Temos tid.o occasião, Sr. presidente, e ainda 
o anno p~s~do o ho~a~o deputado por 
S. Paulo, dlStincto ex~mmil!tro da agricultu
ra, C?ID~ercio e obras pu~licas do governo 
provisorJo, e que se acha presente, teve 
occasião de verifloar por si, como se accumu
laram neste porto e principalmente no de 
Santos, vallE)res transatlantioos e navios a 
vela. á espera. de a:ti~ba.rcações que recebessem 
as mercadorias que ll~e encpiarq os porões, 
O]llogar para <lese&Tegal-as~ 

0 S.a. F'ItAliQISCO GLICEiqo-E' verdade. 
O SR.. RmUMBA-·-·Alguns aqui estiveram 

n_essa. a.ngustlosa. espectativa por espaço de 
mto e dez mezes, com sensível prejuízo de 
auaa OQ.Qlpanhill.'!, e evidente elevação. do preço 
da mercadoJ;'~a, que transportavam e que for, 
Çül'&mente tinha de ser pago P!l~o consumidor. 

No porto de Santos esse inconve]liente che, 
gou a tal ponto que muitos commandantes 
d~~d4'~ · suas tripulações1 deiXando nos 
llR~a& !!.penas d9u~ Qu tres :ti~aril!heíros para 
~rdal-os e voltavam á E~rop\1. de onde só 
r~~ssa.va~ meze,s depois e !Jrul,.DdQ tillham 
notic1~ ql,le approximavll,-se a vez de sua des· 
~rga! · · · · ' 

Alguns agentes de oompaJlhias, Sr. presi-

dente, me garantem que por mais de uma. vez 
e especialmente durante o verão ptr ca.usa 
das observações quarentenarias, seuB navios 
descarregam parte da carga em saveiros, vel• 
tam á Europa e quando regressam muitas ve
zes ainda encontram os mesmos saveiros en
costados a doca da alfandega á espera que lhes 
toque a vez de descarregar! 

UM SR. DEPUTADO-ISSO é realmente in
crive!. 

O SR. RETOMBA-Mas é a verdade e duvido 
que m'o contestem. 

Quem passv.r por mar em frente á doca da 
alfandega deste porto vê, ê verdade, desde a 
pra~ do Mercado até o caes dos Mineiros uma 
serie de guindastes.a vapor, por dentro e por 
fóra do ca.es, e ao lado de cada um delles um 
pequeno armazem para deposito de mercado
rias; pois, Sr. presidente, nada vale esse me
lhoramento deante da pratica e por mais de 
uma vez di vers : s experiencin:; teem sido feitas 
nesse sentido. 

Qualquer vento que ~giteum ppuco as a.guas 
da ballia até a p:ropria viração, ou o simples 
etreito de uma ligeira. ressaca impedem a attra
cação de navios ao longo do cães pelo lado exte
rior da doca e portanto de nada servem esses 
guindastes ; a doca por si e demasiado pequena 
e mesmo diaria.mente poucos são os guindastes 
que trabalham, porquanto após .algumas ho
ras de assídua descarga o cá?s fica logo ata
petado de mercadorias que pouco a pouco vão 
sendo conduzidas em caiTinhos j}e mão e acon
dicionadas nos a.rmazens respectt•os, que di!>-
tam mais ou menos desse ponto e em geral 
vivem quasi sempre cheios, porquanto o im
portador, sempre esperando a subida do cam
bio, prefere ir pagando arma?<enagem (apoiado). 
A alfandegado Rio de Janeiro j~ ~ pequena 
para o commercio de sua praça, que ~nde, 
cada vez mais a augmentar (apDiados). 

E não e de hoje Sr. presidente, que data.m 
essas difficuldades; já alguns ministros da mo· 
narchia, em virtude da lei n. 1.774, de 13 tle 
outubro de 1869, fu:era.m conce$SP!lll de Ule" 
lhoramentos para o porto desta capim.-1 e eo,
tre elles o infeliz e desa.stradc privjlegio ~ 
obras hydraulicas de que foi cQncessioJiario o 
~r. conde de Figu~iredo, que qepoifi\ vendeu,p 
a Empreza. de Obras Publicas que a.tir.· -ou s.ua.:: .. s 
acções a -voragem desenfreiada do, jogo da 
praça, depreciando-a.s a ponto !le)l<tje esta:rem 
sendo cotada.s a 2$000 e sem COPlJlr.D,dores ! 
ignorando,se ta.ml:lem Q que é feito do Cli-Pi~l 
realisado que elevl}.-se a alguns milP,.a.ras cl.~ 
contos de réis, o que de-q em r·esultado est;J.t' 
hoje assa. compa.uhi~J. sob a a~o do Poder ,Jq
dioiario, que por ~rtQ de~vend!Ll'á. ti:)~Oii os 
mysterios qq~ a ep.vplvem, · 

0 SR. CHA.G:AS LOBATD-Muito bem. 
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O SR. F'R.!.NCISCO nE :t.b.'l'l'Os-Não se trata larl.as de mercadorias em poucas boras, e 
de melhoramentos, mas dos prejuiws que muitas vezes se ha ç-isto vapores entrarem e 
podem elles occasionar ao porto. · descerem o Mercey no dia seguinte com outro 

O Sn.. RETUMBA- Tenha paciencia o meu carregamento. . 
hom~ado colle~o., chegarei là., por emquanto Em Londres dezenas de paquetes atracam 
quero provar a conveniencia e utilidade do as docas do Tamisa e com uma rapideL admi· 
projecto, mesmo porque v. Ex:. qu!lr retiral-o ravel descarregam suas mercadorias para. ar· 
da discussã.o. mazens alfandegados, especialmente construi-

dos para esse fim, porquanto são edificados 
O SR.. FRANCISCO DE MATTOs-V. E:x:. nada ao longo de uma. estrada de ferro que se líga. 

póde dizer a esse respeito sem primeiro fa<er a outra.s que.a.tro.v~ma. ilh(l. brite.nnica. em 
serios estudos sobre a quesf.ão. todos os sentidos e que lenm a mercadoria. o. 

O SR. RETulUBA-E V. Ex. sabe si os não fiz? seu destino. 
Os estudos foram feitos, Sr. presidente, pelo Entre nós, os paquetes e sobretudo os tra.ns
proponente que m'os mostrou, e o meu collega. atlanticos, que aqui tocam por e~cala. c que 
ha. de convir que ninguem, e muito e.~pecial- teern itinerario mareado, descarregam a. mer· 
mente um profissional. como o Sr. Mel ville cadoria para sa--veiros, e estes a. conduzem 
Hora, veria. solicitar desta cama.ra. semelliante rebocados por ianchas a vapot•, p!lra a. doca. · 
a.ut~risação, sem que primeiro t iYesse feito da. alf.J.ndega. 
serios estudos sobre o nosso porto, sua posição A mercadoria pe.~a.nece ~()bre o.gun. por 
topogra.pbica., suas corr-entezas de aguas, longas semanas, SUJeita. aos r1scos m11.ritimc.s 
·v-entos relnn.ntes, elevação de mares, natureza. e sobretudo gr·avando o seu i'tl!te e ccmse
do seu fundo, e muito principalmente sobre quen~mente o preço po~ que tem de ller 
a exequibilidade do seu pla.n<i, sem prejuizo vend1da. no mercado. (Apofatlos .) _ 
do porta, pois de modo contrario teria elle O proponente, no proJecto ~m discuss~o. 
certeza. que as nossas autoridades não o con- compromette-se a fazer esse serv1ço com mmta 
sentiriam. rapidez, a. penas cobrando a. modicaqua.ntill. de 
o~ SIIS DmMETru:o RIBEIRo E Ov"TRos ~ ~m mil_ reis, por tonelada carregada. ou das-

Apoiado.. c~~!:tporta.nto sobl'~ o preço da merca.do· 
O SR. Rf:'l'UMBA.-0 porto do Ri!' de Janeiro, ria a respeita. vel economia de 1&$ por toneJa

Sr. presideQte, attento ás suas condições mpo~ da de carga. 
gra.pbicas, é sem duvida. alguma um <los Pelo qU:~ s~i do projecto, prop5e·se ainda. o 
primeiros do mundo ; entretanw, como já engenheiro Melville Hora.,a. estender o. Uba das 
russe, o.peza.r das grandes e inca.lcula.veis van- Enchada.s. onde actualmente se acha a. Escola 
ta.gens de que fui dota.do pela natureza., acha.- Nava.l,llor todos osladooa.tealca.nça.ra.profun. 
se inteiramente estaciona.<! o e não possue no didade uniforme de 24 pés inglezes, na. maré 
serviço de ca.rgn.s e descargas de mercadorias baixa ordinaria; a construir na ilha. depoilltos . 
os melhornmentas e aperfeiçoamentos que alfandegados com capacidade pn.ra Vinte mil 
existem em outros portos commerciaes da mnelaqas de carga, de modo que os paquetes 
Europa. e Ameríca. do Norte. , tra.nsatlautícos atracados ao Cll.CS, com a.~ilio 

E' sensível, Sr. presidente, o contraste que de guindastes hydra.ulicos e a vapor, posS&m 
o1ferece o nosso porto aos olhos do viajante carregar e desearra,nar directa.mente para esses 
que nelle desembarca, vindo de Liverpooi, de depositas ; a. construir da ilhp. das Eachp.~ 
Londres, de Southru:npton ou de Nova.-York, para. a. Prainha v.m vi.adqcto de ferro que terá. 
onde a. carga e descarga. dos maiores pa.quete.S po!)tes-hydraulicas g;-r;1.torías para. a. ~em 
fu-&l com incalcula.vel rapidez e economia qe DilViOS e em~rcaçôes ~a ca}lõtagem interior 
de tempo e braços, graças aos apparel!J.os do porto; a ~ifiçar em terrepos quepa,r.t. ~e 
a.perfeiçoa.Q.os que se multiplicam ao longo fim desap1•opriarã. :nas tmmediaçoes da. Príl-i
do ~es e dom.s. · nha, um deposito geral de mercadorias oorn o 

Quizera q-qe os meus distinctos collegas se ftm de entregar ao publico todos os generos 
des.."'llll ao · pequeno trabalho de ler o impor- que hou-verem sido despachados, e a ter na 
tante J)!l.recer que sobre este projecto deu o ilha um deposito de carvão pa.ra supprir os 
ill'ustra.L.v deputado pela. Ca:pital Federal, vapores, que assim dispensarão o penoao tra. 
memb~ d;t commi~ de ooras publicas ; balt1o de receber esse combustivel em sa.vei
teriam occasiã.o d~ apreciar os salientes e ros atr~s ao costado d~. navios, devendo 
invejaveis exemplos de energia e actividade todas as p~antas e especiflcaçiJea pa.ra. a &%ecU• 
que nos to1:necem ~lgWJs portos ® EUI'Qpa. e ção dessãs obras serem apresentadas ac go
Ainerica. do Norte. · verno dentro de seis mezes o. contar da data 

Em Livllrpool, os grandes e velozes paq~e- da sancção e p~blicação da. lei que autol'ise a. 
tes da. companhia. Wllite•Siar e .-tncor-Line coneessão. · 
carregam e desca.1•rega.tn milhares de tone-- Pa.reoo ã. primeira. vista. Sr. preatdente, que 
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o poder executivo podia por si e em virtude clara.Qão de haver sid? solicitada a op~n!Ao 
· do decreto n. 3314 de 16 de outubro de 1889 do Sr. ministro da marmha sobre o proJecto, 

effectuar esse contracto, mas assim não o en- mas ahi ê que está o equivoco de S. Ex., 
·tendeu o ultimo ministro da. agricultura, e essas informações foram pedidas pela com
a meu vêr, com acerto, porquanto o propo- missM de obras pn blícas, antes de dar parecer 
nente pede em troca de tudo isso, apenas dís- sobre o projecto, e não pela Cama.ra; estou 
pensa do imposto de importação para o mate- convencido que ellas já chega:r!lfll e orien
rial que tiver de importar, e de que o go- taram favoravelmente a commJ.SSao no pare · 
verno no acto de firmar o contracto exigil"d. cer que elaborou e que conclue pedindo a Ca
relação, fu.vor que, como V. Ex. sabe é da. mara. a. a.pprovação do projecto, como resol· 
exclusiva competencia do poder legislativo, e vendo a crise de transportes porque estamos 
iO:signiftca.nte diante da grandeza do empre- passando no mar. 
henaímento e das vantagens que elle virá o SR. UMANO MA&coNDES-Apoiado. 
tra.zer ao commercio desta capital (tnuitos 
apoiados). O SR. RirniMBA-Dema.is Sr. presidente, 

N""ao devo passar em silencio Sr. presidente não será de má política. e pernicioso o prece· 
um facto bem desagra.davel e que muito dente de :fica.rem as oommissõ~ da Ca.ma.ra 
depõe contra. a. administração interna. do pa.iz, subordinadas a opinião de ministros que se 
de que já tinha conhecimento e q ne 0 honrado demorarem em tornecer esclarecimentos so
rela.tor. da coiiliilissã.o de obras-publicas tra.ns· bre assumptos que correm por sua. pMta 1 
creve em seu parecer. Algumas empreza.s Não será armai-os. ainda. que indirecf.at
que se tinham organizado para manter com- mente com o poder de inter vir na. marcha 
municações regulares de paquetes entre este dos nossos trabalhos protelando indefinida· 
porto e outros da Europa e Amel'ica do Norte, mente a decretação de leis, que não estive
viram-se forçados a suspender a ca.rraira. de rem ao seu palada.r ~ (apGiados .) 
~eus npores, pois era-lhes impossível entren· A commis~ão de obras publicas desta Cama.
tar com os enormP.s prejuízos que estes acar- r a é presidida. por um distineto engenheiro e 
reta va a. morosidade da carga e descarga nos contem em seu seio profissionaes não menos 
portos do Rio de Janeiro e Santos ; ha. bem distinctos e pa.rticuiarmente o illustre relator 
pouco tempo o Jarnal, do Commcrcio noticiou do uarecer, que pelo seu trabalho revela 
ttUe a companhia de paquetes llfaryland-line, muito estudo e muita dedicação pelos negocias 
de Baltimore, que havia. inaugurado ha. pouco publicas, com penetrados da grandeza desse 
tempo seu serviço com os vapores EltJaston melhoro.mento e de sua urgente necessidade, 
e Pharas, decidio descontinual-o a ' ·ista das qualquer deUes não prestaria o seu nome a. 

. di1Hculdades e perdas que sotrreu com as de- um projecto cuja. exequibilidade podasse ser 
moras iojusti:ficadas neste porto e no de San· posta em duvida (apaiados, muito bem .) 
tos. Essas dífficuldades crescem todos os dias, Estou informado Sr presidente, que o hon
a proporção que o commercio se desenvolve, rado ministro da marinha interrogado em . 
e a.lliãdas a terrível molestia que no verão conversa por alguns membros desta. Camara 
mbretudo tão barbaramente castiga a ma.ruja. sobre este projecto, deu opinião favora.vel e 
estrangeira aqui e em Santos, serão fatal- bem assim que não se oppunba a mudança. 
mente~ grande ob>taculo para. o futuro da Escàla Naval para outro ponto. 
desta. cap1tal. Di•se tambem o honrado deputado pela 

O SR. FRANCISCO DE MA'ITOS dá um aparte. Bahia que o engenheiro Melville Hora. o:trerece 
. . . ao governo a quantia de 500:000$ para. a con-

. O SR. RE:rUMBA -:- ~~ o ~eseJO !lO ho~I'a;~O strucção de outro edificio para. esse fun, 
deputado pe\a Bah~a. e o_uVlr a m~nha optmao quando 0 actual está orçado em mais de mil 
a. esse respe1to, d~lXare~ Sr .. pres:dente. para contos. 
o 1lm outras cons1deracoes que amda. tenho a Não ponho duvida, Sr. presidente, no que 
fazer, e vou ao encontro de S. Ex. diz 0 meu prezado colleeaa. mas s. Ex.. couve-

Diz o nobre deputado que foram requisi- nha que esse edificio e um velho pa.rdieiro, 
tadas do Sr. ministro da marinha. informações a.n tigo deposito de carvão e madeiras, e qu.e 
sobre este projecto e que lhe parece inoppor- está aquern das necessidades de um estabelect
tuna qualquer discussão a esse respeito antes mento de instru~ão dessa ordem e sobretudo 
de serem recebidas pela Ca.mara. ta.es informa· encravado no centro commercia.l do porto ! 
ções que, quando menos, podem alterar a. opi- Com o que, em limpezas, aecrescimos de 

. :cião da. Cama.ra. jã manifestada na primeira casa. e concertos, se tem gasto nesse editicio, .e 
discussão do projecto, sendo portanto de pa- si o zelo pelos dinheiros publicas neste ~ 
recer que este deve ser retirado da. discussão fosse ttomado a. serio,já ha muito tempo teria· 
até a cllega4a. de taes informações. mos um bom pala.cio para. a. Escol&. Naval. 

Acho que o meu illustre collega. não tem Si o honrado collega. julga insufficiente a 
razão, si bem que seja verdadeira a sua. de- quantia offerecid.a, augmente-a. :por meio de 
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· uma emenda ao :projecto, mas não faça desse difficil será,portanto,a agglomez•aç&o de areias 
motivo frivolo e tutil um pretexto para op· e consequentemente a formação de bancos, 
por-se a tão necessario e grandioso melhora.- como acontece ent1·e a llhadas Cobras e a. tor
mento. taleza. de Willega.ignon, lagar em que deviam 

Disse mais o mustre deputado pela Bahia ser construídas as docas do Sr. Cond.e de Fi
t:tue as obras para esse melhoramento pode· gueiredo e contra as quaes não protestaram 
riam talvez alterar o movimento do porto e o as autoridades de então! 
regimen de suas aguas; sendo, portanto, ind.is- Quando h a poucos a.nnos Visitei os Estados 
pensavel ouVir os profissionaes competentes, Unidos d3. America do Norte, tiYe occasião de 
antes de approvar o projecto. verifical' no Míscissipi o importante traba.lbo 

S. Ex. não leu,por certo. o projecto, do con· produzido unicamente pela corrente7Áio das 
trario veria que o proponeute apenas pede ao aguas desse volumoso rio, calculada em qua· 
Congresso autori.sa.ção para o Poder Executivo tro a cinco milhas por hora, velocidade que 
firmar o contracto ; apenas pede que a. con- o sabia professor americano Eecl' facilmente 
cessão seja feita e garantid~ por lei; estU. visto o.ugmentou n.perta.ndo, por meio de estacadas, 
9ue depois de saneei o nada a lei elle su bmettera um dos tres braços do deito. por onde, esprai
a. approva.ção do governo os seus estudos e ndns, se escoavam para o mar do Mexico as 
pla.nta.s e este, pesando-os, approval·os·'ha. ou agoas desse rio; augmentada assim a veloci· 
não. dade da.sagoa.s, estas, por si sós, cavaram wn 

Actualmente, apresentar planos e estudos canal cujo leito ni velou·se ao do proprio rlo e 
antes de feita a. concessão é um erro e grande mede a profundidade de trinta pés, tornando, 
inepcia da. pa.rte de quem o fizer, porq_ua.nto portanto, fa.cilimo o a.ccesso dos maiores pa
é sabido que muitas pla.ntas teem sido apre· quetes do mundo aos portos da Louisia.nia e 
sentadas em algumas repartições que as re- S. Luiz. . 
jeitam, para. mais tarde serem apresentadas Convem ainda. declarar, Sr. presidente, que 
por outros,quedellas obteemcópia.(Apoiados.) pelos estudos feitos. verificou o Sr. Melvllle 

Entretanto, sem que s. Ex. tenha artí- que nesse pon~ da bahia, entre os trapiches 
culado uma. sô palavra provando a sua. des- dp. Sa.ude e a llll~ das Enchadas! o fundo _é de 
confiança, devo em todo 0 caso, Sr. presi- lôdo e lama e mator a :profund.ida~e. S1 :por 
dente, dizer à Camara. que largos e serios es- ventlll"J. \filalquer banco possa ~ VIr forma.r
tudos foram feitos a. este respeito por uma se dentro do porto, pelo proprzo pro.)ecto, o . 
commissão de engenheiras e nada lhes sugge· proponente comprom~tte-se a. dragai-o e a. Ca.· 
riu que desse origem a essa suspeit.a; pelo mara sabe qua.n~ h~Je ~stá adeantada B$83 
contrario chegaram á convicção plena: da ex· Pa:r~ ~a .hydral!ltca, allt mesmo n.as obras do 
equibilida.de de seus planM e da facilima con- ~ss1851P1 .~ aqUl na ~arra. ~o Rio Gra_nde, 
serv~ das obras. tr>e occastao ~e apreczar ogra.o de aperfezçoa.. 

menta do serVlço de dra.,aagem, sendo de pre- . 
O ~R. FR.ANcxsco DE _MAnos- V. Ex. sa.be ferencia. empr~.gada.s as dragas aspirantes; 

perfettamente q,ue o e~~udo . sobre um .a.ssum- que. por meio de tubos de ferro, sorvem as 
pto dessa natureza. nao pode ser fe1to em areias acumuladasnofundo dos ma.res. 
quatro dias· O Clyde nó principio deste seculo era. um rio 

O SR. RETUMBA- O :ponto da ba.bia. esco- insignificante, as lavadeiras a.tra.vessa.vam-no 
lbido pa:ra a. realisa.ção desse melhoramento, de um lado pora outro a pê e hoje, ao longo 
Sr .. presidente, acha-se situado atra.z da ilha de s_ua.s ma.rgens, carregam e descarregam 
das Cobras, e abrigado pela mesma. Uha dos na.v1os de 24 e 25 pés! · 
ventos do sul; a.s a.guas do fluxo e ret!uxo Os ~rtos La Plata e Mc:Mro na Republica. 
da.s IDlLI"és que por ahi transitam diariamente ~rgentina! q~e ta~ bem. ttye a _fortuna de >:i· 
fa.zem-n'o com sensível velocidade, maior do s1tar, o pr1me1ro na.o eXlstta., fo1 rasgado e Cl
que em outro qualquer ponto da bahia., por- va.do em terras do continente, o segu~do mu~ 
quanto entra.m e sabem pelo estreito ·ca.nn.l ta.s -vezes expunha 1!-o sol o se}l ie.tto; bOJ& 

. c:ue separa essa ilha do continente e por fóra. amuos re~~m _navtos de 25 pes de calado! 
"da ilb.a Fisca.l, a descoberto, pot"tanto, da ilha Tudo devrdo a. dra.gagem. · . 
das Enxadas. E V. Ex. sabe que tanto ma.is . Quantp ao moyimento do !)01', q.ue o nobr~ 
apertado é um· passo ou ca.naJ., quanto maior Julga. que fi.ca.ra alterado, devo informar a. 
é a velocidade de suas a.guas; não é exacto ~ Cam.a.ra. que na. ponte a.duaeiro, que liga a 

~ , ilha das Enchadas ao continente existem pontes 
O SR. FRA.NÇISCO D.l!i MATTOS- E verdade. hyd.rauliCllll gyratoria.s de 40 metros de la.rgo 
O SR. RETuM:I:IA-Ora, si isso é uma ver- que permittirão passa.,oem a qualquer navio 

dade, essas agoa.s assim correndo, qua.ndo en- de cabota.,o-em, porquanto os outroS pa.'383rão 
tra.m e quando sabem, arrastarão comsigo por. fàra. da. ilha. das Enchadas ; o Tamúa é · 
quaesquer ma.te.rias que por ventura haja um rio muito estreito dentro dá cidade, e en• 
em suspensão nas suas diversas camadas e tretapto em malli de um ponto é atravesado por 
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trens de ferro que passam em pontes identicas, 
e nem por isso a navegação sotrre prejuiso al· 
gum, quanto mais emu ma ba.hi.a tão grande 
como a nossa (apoiados). 

Quisera, Sr. presidente, que o meu illustre 
collega. que hoje estreia nesta. tribuna, longe 
de fazel-o pedindo o addiamento de uma dis
cusslio tão importante, vies...<:e antes orientar 
a Camara, informando-nos das rasões que o 
levam a receca.r futuros inconvenientes na 
execução dos planos deste projedo. S. Ex. 
limirou-se a fazer vagas declarações e nen· 
hum argumento apresentou pa.ra apoiai-as, 
assim aguardo-me para quando S. Ex. o 
fizer. 

O S:a. FRANClsco DE MA'l'l'os-V. Ex. con
sidera a materia de tão somenos importancia 
que possamos prescindir de estudo a respeito? 

o SR. RE'l'UMBA. - Aooolut.amente não, mas 
para mim elles já estão feitos. o que é fóra 
de duvida é a urgencia. de melhorar-se o ser· 
viço de carga e descarga de mercadorias no 
pôrf.o do Rio de Janeiro (apoúvlos) e pa.ra mim, 
de todos os projectos até hoje apresentados ao 
governo, este é o que mais vantagens ofi'e
rece, não é pesado ao Estado, e póde ser 

. rapidamente executa.do. 

O SR. RRrUMBA.-Vou concluir, Sr. presi· 
dente, mas antes de fa.zel-o devo dizer ao meu 
illustre collega., deputado pela. Bahia, que 
tambem considero muíto valiosa a opinião do 
Sr. ministro da marinha sobre este a..<lllnropto. 
opinião'qne o. Ca.ma.ra deve conhecer e que sei 
ser fo.voravel, quanto á remoção dllo escola 
naval, aguardando-se elle paro. emittir opi· 
nião sobre o projecto, após a apresentação das 
plantas e estudos rea.Iisados sobre as obras a 
realisa.r, o que será feito a seu tempo. 

V. Ex., Sr. presidente, já. avisou-me de que 
eu devia. concluir, e mais uma vez vou da.r a. 
esta. ca.ma.ra. a prova de quanto sou respei~ 
tador e obediente âs ordens que emanam di!. 
mesa.. 

Peço aos meus honrados collegas que estu· 
dem o projecto e concorram com o ~u -voto 
para. que este porro seja. dotado de um melho
ramento tão importl.nte qua.nro, é grandioso 
o futuro que lhe estâ. reservado. 

Vozes. - Muito bem, muito bem. 
A discussão fica adiada pela hora.. 
Estando esgotada a hora. destina.d!l. á se

gunda parte da ordem do dia., pa.ssa.-se á 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA O proponente obriga-se (lê no projecto): 
.a Jlresenta.r ao governo, dentro de seis mezes, 
a. contar da. data da sancção e Jlublíca.ção da· 
lei approvando o presente projecto, as plantas, O SR. PREsiDENTE nomea, :para substituir o 
estudos e especificações para levar a etreito a Sr. Gonçalo de Lagos na commis.são de peti
execução dessas obras; a entregar todas as ções e poderes, que declarou-se impedido para 
obt~ concluídas dous annos depois da data o estudo das eleições do estado do Ceará,o Sr. 
em. que for entregue a ilha da.s Enxadas e de Almeida Nogueira e para. o substituir na 
ha.ver sido removida a Escola Naval, sob mesma commissão, ao Sr. Leonel Filho, que 
pena. de pagar a multa de 5:000$ de cada. alle,o-ou o mesmo motivo quanro ã. eleição do 
mez. que exceder; a entregar ao govono o estado de Minas Geraes o Sr. Novaes 1\fello. 
deposito alíà.ndegado para 20.000 toneladas E' posto em discussão o r equerimento do 
de carga, que construir na. ilha das Enxadas, Sr. Homero Baptista. e outros. 
um mez antes da inauguração offi.cial, ficando Ninguem pedindo a palavra, fica. encerrada. 
desde logo pertencenao ao Estado indepen- a discussão e a.diaiia a. votação por falta de. 
dente de qualquer índemnisação; a fornecer numero. 
trem rodante e pessoal sufitciente para. o ser- E' posto em discussão o requeriniento do 
viço de carga e descarga de navios e prompta. Sr. Luiz Murat e outros. 
entrega. das mesmas, medea.nte tarifas que Ninguem pedindo a palavra, fica encerrada 
serão ~steciormente sujeitas á. approvação a discussão e adiada a. votação. 
do governo. E' posto em discussão o requerimento d~ Sr. 

E, Sr. presidente, pa.ra compensar tudo isso, . Martinho Rodrigues. · 
o. proponente apenas pede ao Ccm_,"Tesso, como Nínguem pedindo a palavra, ftca encerrada 
já. diSse, dispensa do imposro ele importação a discussão e adiada. a. votação, • 
para os ma.teriaes necessarios á construcção e E• posto em discussão o requerimento do Sr. 
conservação das obras;. não Jlede garantia al- Urbano Gouvéa. 
guma· :por .parte do governo para seus capi· mo havendo quem peça a palavra, fica; a 
taes, nem virá soõrecarregar com. um vintem discussão encerrada. e adiada a; vota.~.ão, 
o Thesouro Nacional; a.o contrario. dará. legar E' posto. em discussão o requerimento do 
à entrada de ca.pitaP..s estrangeiros para esta. Sr. Lauro Muller. 
praça, de que tanto necessitamos. Ni.nguem peiliudo a. pala.vra.. fica.a.discnssão 

O SR. P.IUilBIDENTE-Lemhro a V. Ex. que encerrada e adiada a votação. 
jà estamos ·na hora da. 2.• parte di ordem do E' posto-em discussão o requerime11to do 
dia.. · . Sr; Bellarmlll<l Mendoo.ça~ 
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Nilo havendo quem peça a palavra., fica. a 
discussão encerra.da e adiada a votação. 

E' posto em discussão o requerimento do Sr. 
Bella.rmino Mendonça, para que se requisite 
do governo a remessa de cópia das informa· 
ções'do quartel general da armada. e do con
selho na.vo.l, sobre a reversão para o quadre 
do corpo da armada do engenheiro na.Yal do 
2• classe capitão de fraga ta Francisco Carl ton 
Otto da Silva.. 

o Sr. Retum.ba vae ta.zer apenas 
ligeira3 observações a respeito deste requeri
mento. 

Como o Sr. presidente sabe, o orador vem 
1ll.zel·as li ccmtre~ur. porque vem defender 
o Sr. ministro da marinha.. S. Ex:., porém, 
usou do direito que lhe faculta a Iei que 
orga.nisou o corpo de engenheiros navaes, lei 
que estabelece o principio de que qualquer 
dos membros deste corpo póde reverter á 
classe a.ctiva. da armada., uma vez que não 
tenha decorrido certo tempo, cujo prazo 
ignora. 

ser approvado, poderá satisfazer no extreito 
periodo que r esta ~ra o encerramento nao 
dira já, da a.ctual legJ.sla.tura, mas da presente 
sessão do congresso. 

Além disso,.o requerimento invoca um amon
toado tão extenso, tão minucioso de fa.ctos~ue 
dependem de verificação, que dependem de 
ser documentados para que sobre elles se 
poosa manifestar a. Camara, que o orador não 
sabe si o seu autor, que até agora ignora 
quem seja, terá. o tempo suffi.ciente, na pre
sente sessão, para colher todos esses documen
tos._ 

O requerimento refere-se a. menores, mas 
pergunta o orador se a mesa. tem as respe· 
ctivas certidões de idade ·que demonstrem a 
menoridade desses indivíduos. 

Refere-se o mesmo requerimento a. Pedro e 
a. Paulo que são cidadãos brnzileiros, filhos 
da Ca.mpa.nha e que estiveram na fazenda. do 
Deserto. Desejava saber si está demonstrad~ 
a condição de brazileiro. 

O requerimento. emfim., deve ser apreciado, 
debatido no seio da. Camara. J>&ra que esta se 
possa pronunciar com crlter10 e consciencia. 

Não sa.be si e;;tá presente o autor do reque· 
rimento ; levanta o. duvida. que neste mo
mento se agita no seu espirito e si não tiver 
esclarecimentos, ver-se-ba. obrigado naoccasião 
em que o requerimento tiYer de ser -votado, 
se retirar da casa, porque não sabe como :pro· 
nunciar-se sobre elle. 

O ministro podia, portanto, ouvido o con· 
selbo naval. transferir desse corpo para a 
classe activa esse officia.l. E é muito lamen
tavel mesmo qne do corpo de engenheiros 
navaes se tenham ausentado officiaes tão dis· 
tinctos como esse de que setra.ta, quedut:ante 
o tempo que alli esteve prestou relevantissi
mos serviços. dirigindo a repartição pyrote
cbnica da marinha ; mas S. Ex. virá prestar 
igu!Llmenie excellen~~ serviços _ 1?8. classe • o Sr. Bada.ro diz que sendo autor 
a.ctwa. e a. prova e que o Sr. ID.lllls.tro. con- do requerimento que acaba de ser lido não 
fiou-lhe o comma.odo de um dos prmc1paea póde deixar de proferlr alsrumas palavras em 
vasos d~ nossa. armada. . _ sua defesa. á vista do m;:;do porque o nobre 

Aaredtta que CO!D .estas simples observa.ç~es dl!lputado pela. Bahia se pronunciou. · 
responde ao seu .distincto camarada e a.m1go O Sr. presidente se recordará. de que ao 
autor do requenm_ento_. .. , apresentar este requerimento o oradortermi-

Esta tra.nsFere:nCJa fot baseada em .1~1 ; e e 1 nou as suas ahservações no tom das Homilias, 
tal v~ a. pr1me1.ra. vez que o Sr. mmt~o da dizendo que não desejava. oom a apresentação 
mannha tenha acertado. toma.ndoprovtdenqa. do requerimento... . 
como esta, basead& em lei . . , 

E' posto em discussão o requerimento do O SR. SE•Eaxr-:o VIEIRA _: - E sempre J 
sr. Caetano de Albuquerque. tom de quem deseJa. cousegwr as cousas. 

Não havendo quem peça. a. palavra., fica a O SR. BAl>A.Ró: -... crea.r em~ ao 
discussão encerrada. e adiada. a votação. governo, e se em r9gra.os requerimentos eram 

E' posto em discussão o requerime;D-to dos sempre apresentados com este proposito, o 
Srs. Bada.ró e Alexandre Stockler, pedtndo ao seu faria excepeão; o que desejava era simples
governo informações de quantos indivíduos mente propugnar a causa.. de alguns compa
toram deportados com os turcos; quaes seus triotas que foram l~t.nçade\S fora do seu paiz 
nomes, idades e naturalidades;.- em que data de um modo violento. 
perderam a qualidade de bra.zileiros os depor- Disse então, que se outro resultado não po
tados Manuel e Alfredo, do estado de Minas desse colber da apresentação do seu requeri
Geraes, e outras infor~. meu to, fica.r-llte-hia este de ter Ieva.ntado um 

protesto contra n. violencia da policia do Rio 
o Sr. Severino Vieira pensa de Janeiro. Ma.s esperava, attenta á. justiça 

que o requerimento, que acaba de ser lido, que tem ca.racter.isad.o os actos do a.ctua.I chefe 
encerra um rosario de questionarias, muito do estado, que o seu Nquerimentô produzisse 
extensoa, e não sabe se a secretaria de estado o eifeito de nma foUpplica, que lhe endereçl!;va 
a quem elle deve ser encaminhado, no cas> de da Cam~rora dos Deputados a.ftm. de que S. ltx~ · 
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voltasse as suas vistas pa.ra o procedimento 
inconstitucional, illegal, prepotente, da po
licia do Rio de Janeiro. 

Foi este o proposito do orador ao apresentar 
o requerimento. Mas o seu collêf,ra pela Bahiã 

· acba. que o requerimento envolve pedido ta,
manho que o resto do a.nno seria insufticiente 
para que a respectiva secretaria fornecesse as 
informações que elle solicita e que consti
tuem um questionaria, um verdadeiro rosario, 
col"..forme as palavrM de S. Ex. 

vieram ãs mãos do orador documentos com
probatorios de todas as asserções contidas em 
seu requerimento, e como està fallando e re
batendo as objecções de um distinato advogado, 
pa.rece-lhe que não estava na obrigação de 
vir desde logo comprovando as suas asserções. 
Fez as allegacões; o governo verificando-as, 
que responda., dizendo se esses indivíduos são 
ou não menores, são ou não brazileiros. 

Portanto, acceitando esta parte da contes
tação do nobre deputado e tendo dado á. Ca
mara. a explicação do seu procedimento, ao 
apresentar o requerimento, senta-se. 

E' posto em discussão o requerimento do 
Sr. João Vieira.. 

Não havendo quem peça a palavra, fica en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

E' posto em discussão o requerimento do 
Sr. Almino Aifonso. 

Ninguem P'dindo apal11.vra, licaa discussão 
encerrada e adiada a votação. 

E' posto em dis~ussão o requerimento do 
Sr. Nova.es Mello. 

Não havendo quem paca a palavra, fica. a 
discussão encerrada e adiad•' a vot>1ção. 

E' po~to em discussão o requerimento do 
Sr. Jesuino de Albuquerque. 

Ninguem pedindo a palavra, tl.ca encerrada. 
a discussã.o e adia· la a vota.ç'io. 

E' posto em discussão o requerimen.to do 
Sr. Angelo Pinheiro e outros. 

Não havendo quem peça a pala.vr.l, fie>~ a. 
discossão encerrada e adiada n. -vohção. 

E' posto em discussão o requerimento do 
Sr. Augusto Yinbaes e outros. 

Ninguem pedindo a palavra, fica a dis
cussão encerrada e adiada a votação. 

E' posto em discussão o requerimento do 
Sr. Yinhaes. 

Não ha •endo quem peça. a palavra, fica en
cerrada a ctscussão e adiada a votação. 

Passa-se á hol"' .. destinada. ao expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO lê o se,"Uinte 

EXPEDIENTE 

Ofi!.cios: 
Do Sr. deputado José Mariano, -de 8 de se

tembro do corrente a.nno, pedindo a. Camara. 
a necessaria. licenca para ir ao estado de 

Pernambuco.- A' comm.issão de petições e 
poderes. 

Do Ministerio dos Negoci.os da Agricultura, 
Commercio e Obras Pubiica.s, de 8 de setem
bro de 1892, devolvendo o autographo da. re
solução do Congresso Nacional, sanccionado, 
autorisando o governo a proroga.r por cinco 
annos o coutracto da Associação Sergipense, 
para o serviço de reboques a. vapor nas bar
ras de Cotinguiba, S. Christovão e Esta.ncia. 
Inteirada, officiando-de ao Senado. 

Vem á mesa, e lida e enviada á. commissão 
de constituição, legislação e justiça a se. 
guinte. 

Representa.çao 

srs. membros do Congresso Nacional-O di
rectorio do partido republicano ca.taloense, 
por seus membros effctivos abaixo assígnadru 
e em nome da maioria do povo deste termo, 
que representa, vem respeitosamente perante 
e~sa augusta. corporação clamar pela lei, pelo 
direito e pela justiça. 

Confiados em vosso patriotismo e sábia. de
cisão, passamos a narrar o facto que motiva 
a nossa queiXa.. 

Em 27 de dezembro do anno proximo pas
sado, o cidadão Ricardo Paranho;;, á. ft'ente de 
cerca de 40 indivíduos, maior pa.rte de sua 
propria fumilla, pretendeu depor de escrivão 
de orphãos e annexos vitalicios deste termo o 
cidadão Reinaldo José Peixoto, acclama.ndo 
acto continuo a seu ·cunhado Ua vid Camões de 
Mendonça para exercer o dito cargo. Não se 
acuando, porém, presente nesta. cidade na
quelle dia o referido escrivão de orpbãos, que 
só chegou dias depois, e não reconhecendo a 
nova ordem de causas, recusou-se formal
mnnte, apeza.r de constantes ameaças, a fazer 
a entrega do respecti-vo cartorio.- Neste pe 
continuou por espaço de sete mezes, não sendo 
nunca admittido ao exercício por opposição das 
novas autoridades, todas da. familia do senador 
Antonio da Silva Paranhos,até que, chegando, 
ha poucos dias a esta cidade o juiz de direito 
Manoel Dias Pra.tes dos Santos, mandou logo 
que o juiz municipal, que é sobrinho do se
nador Paranhos, o intimasse 11. ent!'egar o 
ca.rtorio ao acclamado, sob pena de prisão ou 
de se lhe fa.z!!r fogo, si resistisse, conforme o 
mandado expedido. 

Recusando-se o cidadão escrivão de orpbãos 
a cum:prir ordem tão illegal e arbitraria., en
viou immediat.amente o juiz de direito a casa do 
escrivão uma escolta com :posta de dous otnciaes 
dejustica e quatro praças com as armas emba· 
ladas, que, em chegando, arrombaram a porta 
do escriptorio e carregaram o cartorio. 

No dia seguinte, foi David Camões de Men 
dança nomeado pelo juiz de direito pa.ra ex 
ercer intei'inamente o cargo, o que constitu 
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uma violação á lei de 1885, que é a que esta. 
em vigor. 

Este directoriq republicano, em nome .do 
povo de.Cat.a.lão,espera da sabedoria. dos repre· 
sentantes da. nação bmzí1eira a devida.justíça, 
sendo aquelle funccionario reintegrado no seu 
cargo, que é :vitalício e llie foi iniquamente 
extorqilldo. 

Cidade de catalão, e5tado de Goyaz, 25 de 
julho de 1892.-0 presidente, .Carlos A.ntoni(/ 
de Andrade.-,0 vice-presidente, Joao Felippe 
do Nascimento.-0 1• secretario, OlyrJtho B. 
Rodrigues. -0 2• dito, R,eynaldo Jose Peixoto. 
-os membros, !oetquim A.yre$ da SiCxa.-An· 
to1ü·o Gonçalws da Silua.-Herculal'lo JJi.as 
Carneiro.-JosJ Maria da Si'tva Ayres . ..,..R.o
que Rodrigues da PaW:ao.-Francisco IA!i:; de 
Magalhaes. 

Vão a imprimir as seguintes 

RED.A.CÇÕES 

N. 72 E- lS92 

Fi~a a (o1·ça na-ool pam o exercido de 1893 

A commissiio de marinha e guerra e de pa-:
recer que seja appro>ada a emenda do Sena· 
. do ao projecto de lei, fixando a. força naval 
pa.ra o anno de 1893. · 

Esta e.menda. refere·se ao art. 3°, a. cujo 
final se deverá accrescen.ta.r : e em relação 
~os . pharm.aceuticos, fixando-se em tre8 se· 
g\l;llQ.os-teqe(ltes e tres guardas-marin.lla. 

Saia das co~ssões, 8 de setembro de 
.189-2.- B. de S. Marcos.- M. VaUadi'lo.
Pires Ferreira. - "1Iarciano ele 'fr!ar;alhrJ.es.
P(mlo ,Ar!) alo. 

Eme;u:Ja: do Senado à p1·opas•çcw da Camara 
dos Depu1ados, gtte fixa a fo·rça na"õal para 
" exeJ·cicfo de 1.893 

guerra e transportes da União, conforme suas 
lotações, e dos estados maiores das esquadras 
e divisões navaes. 

§ 2.• De 4.400 pr~as do corpo .de mari· 
nheiros nacionaes, comprehendida.s n·este nu
mero 124 da companhia de Matto Grosso. 

§ 3. • De 300 praças do ba.tallliío na vai. 
§ 4.• De 300 foguistas, nacionaes ou estra.n· 

geiros, contractados de conformidade com o 
regulamento jâ promulgado para foguistas 
extranumera.rios, emquanto o corpo de mari· 
nheiros nacionaes não puder fazer face a to-
das as exi.gencias do serviço naval. · 

§ 5. o De 3. 000 aprendizes marinheiros. 
§ 6." Em tempo de guerra, do pessoal que 

ror preciso para. a.ttender ao servi~o. 
Art. 2.' Fica o governo autorisado : 
1. A crear uma escol(!. de aprendizes ma· 

rinheiros em cada um dos seguiil.tes esta-
dos : 

Amawnas, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Es
pirito Santo, S. Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul, e reorganisar as existentes, tJ,tdo de 
accordo com a segumte tabella : . 

Amazonas ............. . 
Pará .................. . 
:Maranhão ............ .. 
l?iauhy .............. .. 
Ceará ................ .. 

·Rio Grande do Norte .. .. 
Parahyba .....••.•...... 

~~~y.~~·:.::: ::::::: 
Sergipe • ~ : ........... .. 
Bahia ................. . 
Espírito Santo ..•....... 
Capital Federal. ....... . 
S. Paulo .............. . 
Paraná ............... . 
Santa Catbarina. ..•....• 
Rio Grande do Sul. ..... . 
Matto Gro.sso .......... .. 

100 
lQO 
!50 
150 
300 
150 
100 
25{) 
150 
200 
250 
100 
350' 
159 
150 
150 
100 
100 

Numero de aprendizes.. . _3 .000 

Ao art. 3• accrescente-se no lagar compe-· II. A extinguir, no co.r:po de marinbeiros 
tente : - .tres pba.rmaceuticos 2•• tenentes e .qacionaes, a 3• classe. 
tres.guardas-marinha. Art. 3.' A disposiçãQ .do .art. J' §.6' :~a. lei 

Projecto da Qwwra dos Deputados tl. 72 D, 
de 1892 

,Q Congresso Nacional decreta: 

n . 40 de 2 de fevereiro do corrente anno, 
relativa it. ~ssão de J!l~~icos _e p~\Ll'~eu
.ticos no serviço da ar_mada, sera. executada. 
em 'telação aos médicos, creandó~se a 5• classe 
com 28 cirurgiões 2"• terieutes.. e red\Thiil.do· 
se a 4•.classe a 20 cirurgiões I •• tllD.enteS, pelo 

Art. l. • A; força na,val para o exel'Cicio de n_ão IJreenchi111ento da-s vagas . que setorem 
1~93 constara : ,dando. · · · 
~ § 1.• Dos o.fll,ciaes . d(t a,rma,da. :e cta.Sl3e·;; a.n- .Art. 4.' R,evogam-se M,\ÜSpQaiçiSes .e.m .con· 
nexas que fo'f :preciso embarcar nos na. vi os de trario. . •' . . . . . '. • 

Caraar3 v. Y 
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Redacçao do projecto n • 83 deste armo, !l'IW 
manda pagar a pe»S(!Clde de 1.20$ concedida a 
lJ. Maria Augusta Ferreiro. de Sou::a, viu-
1Ja do órigadeira Antonio Tibuurio Ferreira 
d~ Sou;;a, deste a data do {~J.-llecimento de 
sett marido 

Art. !,• A pensão de 120$ mensaes conce 
dida a D. Maria Augusta Ferreira de Souza
viuva do brigadeiro Antonio Tibucio Ferreira 
de Souza., ser-lhe-ha paga. desde a datra do la!· 
1ecimento de seu marido. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das commissões, 8 de setembro 
de 1892.-Fr<les da Cru::.-L. Filyueiras,

. Alcides Lima. 

Rer:lacçt1o do p1·ojecto n. 81. deste anno, que at~ 
tori;u. o go-oerno a ;~.andar pagar ao alferes 
honorario do ea:erci!Q Anto;tio Paes de Sd 
Barreto a qw.~n.tia de 2:592..')000, pa1· rliffe· 
rença de soldas atm::rados, que deixou de re· 
ce/Jer 

O COngresso Nacional resolve : 
Art. 1. • Fica o governo autorimdo a man

dar pagar ao alferes honorario do exercito 
.Antonio Paes de Sá Barreto, como ajuste de 

·contas por dül'erença.de soldos atrazad.os que 
deixou de receber durante o tempo decorrido 
de 18 de agosto de 1877 a. 3() de outubro de 
1885, inclusive, a quantia de 2:592$, corre· 
spondente a sete annos,dous mezes e doze dias, 
á razão de 3()$ mensaes ; nada. ma.is havendo 
o mesmo alferes que receber ou reclamar a 
esse titulo •. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 8 de setembro 
de 1892.- Leovilgido Filgueiras.-Froes da 
Oru.;;,-Alcides Lima. 

N. 131 B-189":2 

Redacção do projecton.131. A do corrente anno, 
gue autorisa o go'Verno a contractar com o ci
âmlr1o pentano Julio Benavides o serviço de 
na.1Jegaçiio e transporte rl~ mercadorias pelo 
rio Iça o« Putumayo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo a.utorisado 

a contmctar com o cidadão peruano Julio Be
na;vides o serviço de na. vegaçã.o e transporte 
de mercadorias pelo rio Iça. ou Putumayo, 
sem privilegio ao concessionario, nem algum 
outro onus pa.ra os cofres publicos, a.lem do 
favor constante do pa.ragrapho seguinte. 

~ I. • ~m~t conccdldn por espaço de cinco 
annos, depois de firmado o contracto, de QUEI 
tratD. o art. I "• it~ençio de direitos de impor
tação, somente a.os productos na.turaes e o.o~ 
da industrin extraetiva, procedentes da Co
lumbia e trazidos em navio val?ores bra
zileiros aos portos de Ma.nác.~ .Jelem. 

§ 2.• Nas medidas tendentes a resguardar o 
:fisco, o governo no contracto que fizer com o 
cidadão Julio Benavides tomará por base as 
instrucções expedidas pelo ministro da fazenda 
em 2 de setembro de 1875, para execução da 
conversão feita ao cidadão Raphael Reys e 
bem assim a informaçilo do inspector d11o Al
fandega de Belém de 4 de maio do corrente 
anD.o. 

Art. 2.• ReYOga.m·se ILB uisposlciíes em con
trario. 

Sala. das commissões, 8 de setembro de 1892. 
-Aici(les Lima,-F1•rlcs da Cr~,t;,-L, Fíl
gueiras. 

N. i2 B2-l892 

Redacçao do additieo destacado na 2• discus
St'io do projecto de fixaçao de (orça nava;l 
pa1·a o exe1·cicio de 1893, autorisando o go
verno a remo11er o A1·senal de Marinha da 
Bahia e a manda.:· constn,ir uma mortona 
em Matto Grosso 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. I . " Fica o governo autorisad.o a r e· 

mover para logar mais conveniente o Arse
nal de Marinha da Bahia, sem onus para 
o Thesouro Federal, e a. mandar construir 
uma mortona no lagar que melhores condi
ções offerecer em Matto Grosso para. navios 
ate 500 toneladas no maximo. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commis.~ões, 8 de setembro de 1892. 
-L. Fil!]ueiras.- Fróes da CrtG'.- Alcides 
Lima.. 

N. 56 B- 1892 

Redacção para a 3• discussüo do projecco n. 56 
A, deste anno, IJ1-Ie imwrpreta o§ 2o do art. 1• 
do decrelo n. 1420 D, de 2i de fevereiro de 
1891, 1·eZati'Do 1.i aposentadoria de ?llagis
trados 

- Art. 1.• O § 2• do art. !• do decret() 
n. 142() D, de 21 de fevereiro de 1891, não 
comprehende o tempo de serviços que foram · 
prestados nos cargo~ de magistratura ou se
melhantes ate a organisação dos estados, o 
qua.l para os e1feitos do art., 39 do decreto 
n. 848, de 11 de outubro de 1890, serã. compu-
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lado lntregmtmcnto na.s aposentn.doriM .iú. 
concedidas ou que o forem nos juizes federaes. 

Art. 2.• Revogam-se ns disposi~'(ies em 
eont.rar!o. 

Sala. das commissões, 8 de setembro de 
1892. - Glicerio, presidente - França Carva
lho - Cha.(JaS L~ bato- Julio de l\fesquita -
Paletta. 

Redacção da emenda a.pprovada pela Ca· 
mara dos Deputados ao prejecto do Senado 
n. 96, deste anno, que a.utorisa o governo a 
contra.etar o ser viço de reboque nas barras 
dos rios lta.pemerim e Beneveote, no est!ldo 
do Espírito Santo. 

Accrescente-se: 
Fica igualmente a governo a.utorisado a con

tracta.r com quem maiores va.nta.gensotrerecer 
o serviço de reboque. por meio de lanchas a 
vapor. na.s ba.rras dos lteJa.by e Laguna., es· 
tqdo rle Santa ca.tharina, podendo. para isso, 
abrir e necessal'i.o credito. 

Sala das commissões, 8 de setembro de 1892. 
-FnJes da Cnt:.-L. Filgtteiras- Alcides 
Lima, 

Redacção da. emenda approvada pela Ga· 
ma.ra. dos Deputados ao :projecto <lo Senado 
n. 145, que concede amnistia aos revoltosos 
que tomaram parte nos movimentos revolu
cionarias de Ma.tto Grosso. 
· Accrescente-se ao art. I•: e aos directos ou 

indirecta.mente envolvidos nos movimentos 
do e$ do do Rio Grande do Sul. 

Sala. das commissões, 8 de setembro de 1892. 
-Frdes do Cru:.-L. Filgueiras. - Alcides 
Lima. 

&dacçt"ÜJ das emendas appro-oad<zs pe~a Camara 
dos Deputados ao projecto do Senado n. fi. , 
deste mmo, tj!le t'e01·ganisa o co1·po de: enye
}'!ltei·tos na'IJaes 

Ao .art . 2." Em vez de - nove -diga-se -
oito engenheiros de construcção na vai ; e em 
vez de - tres - diga-se - quatro engenhei
ros hydra.ulicos. 

Ao art. 3." Em vez de - q,uatro - diga-se 
- cinco engenheiros de I• c.lasse, capitães de 
mar e guerra. 

Ao art. 8. 0 Em vez de - exame pratico -
diga-se- exame. 

Ao art. 9. o Substitua-se pelo se,"llinte: 
Os engenheiros alumnos que forem appro

vados serão promovidos a. sub-engenheiros de 
2• classe e nomeados para praticar por prazo 
não excedente a tres annos em estabeleci
mentos especiaes no estrangeiro, sendo obri
gados á apresentação de diplomas ou de at
~os pelos quaes ~ o governo ajuizar 
do a.proveita.mento dos mesmos su~nge.-
nheiros. ·· . 

Ao ttrt. 10. Em vez de - e:mme pratico -
diga-se - exame de que trato. o o.rt. 8. • 

Ao nrt. 1~. Em vez de- exame pratico 
- diga.-sc - tJxa.me ; e em vez de- enge
nheiros de 1• e 2• classes- diga-se- enge
nheiros . 

Ao art. 14. Em vez de- sub-engenheiros 
de I• classe - diga-se - sub-engenheiros. 

Ao art . I6. A 2• parte substitua-se pelo se-
guinte: · 

Os de 3• classe como direcrores nos arsenaes 
de Z.. cat6goria e como ajudantes nos de 1•, ou 
como directores, na falta de engenheiros de 
}3 e 2.~ classes. 

Os sub-engenheiros, como a judantes nos de 
I • ou 2• categoria. ou como directores, na. falta. 
de engenheiros. 

Ao art. 17. Em vez de-operações de guerra. 
-diga-se - operações na.vaes. 

Ao art. 22. Substitua-se pelo seguinte: 
A antiguidade dos eugenheiros a.lumnos 

para. o aocesso a sub-ehgenheiros de I• classe 
será regulada :pela. que tiverem na. da.ta. da. 
promoção. 

Ao art. 23, § ~- • Em vez de-tres quartos
diga-se-dons terços; e em vez de-um quarto 
- um terço. 

Ao § 3 . • Em vez de-dous tercos e um terço 
-diga-se-metade. 
. Ao§ 4." Em -vez de-metade por antiguidade 

-diga-se-um_ terço por antiguidade- e em 
vez de-metade por merecimento-diga--se
deus terços por merecimento. 

O§ 5.0 Substitua-se pelo seguinte: 
As vagas de engenheiros de I• classe serão 

prenchldas por antiguidade. 
O § 6. • Su hstitua-se pelo seguinte: 
.A vaga de chefe do corpo de engenheiro& 

na.vaes serà preenchida por escolha. do gover
no entre todos os engenheiros de 1" classe. 

O art. 24. Substitua-se pelo seguinte: 
São condições de merecimento: 

· § I. • Para a. promoçã.o a engenheiro de 2• 
classe: 

!. • Maior tempo de serviço nos arsena.es da. 
Republica; 

z.• Apresentação de maior numero de tra
balhos technieos originaes, taes como :proje
ctos de obra.s, memorias e qua.esquer outras 
relativos ao ramo de engenharia a. que per-
tence; , 

3.• Zelo reconhecido nos trabalhos que lhe 
forem confiados e economia nas respectivas 
despezas. 

§ 2. • Para promoção a engenheiro de 3• 
c~e: , 

1. ~ Maior tempo de serviç:o nas offi.ctna.s dos 
a.l'Sellae!3 tendo revelado aptidão e zelo pelo 
serviço publico; 
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2.• Maior numero de trabalhos tecbnicos 
originaes sobre o anno de engenharia a que 

· pertencer. 
. § 3.• Para a promoç.ã.o a sub-engenheiro de 

l• classe: 
1.• Maior tempo de serviço nos arsena.es da. 

Republlca com reconhecido zelo e dedicação 
pelo serviço publico; 
2.~ Maior numero de trabalhos que rave

lem estudo e applicaç-.do no ramo de enge
nharia a que pertencet'. 

Ao art. 25. Em vez de- engenheiros de 1• e 
2• classe,-diga.-se- engenheiros. 

Ao art. 29. Em vez de-cargos publicas da 
eleição popular-diga-se-cargos llllblicos 1e
deraes de eleição popular. 

O art. 33. Substitua-se pelo seguinte: 
05 officia.es do corpo de engenheiros na,·aes 

não .poderiio reverter ao corpo o.ctivo da il.l'• 
mada.. 

o·paragrapllo unico. Supprima-se. 
O art· 48 Supprima.-se. 
O art. 49. Pás.'"' a ser art. 41::1. 
O arf.. 49, § 5.• Sub.:;titua-~ pelo seguinte: 
Fica o governo aut01·isndo a preencher o 

quadro de engenheiros na.vaes admittindo os 
otflciaes do corpo tia. armada que julgar· habi
litados, senuo consideradas como preenchidas 
as vaga:; que tocarem aos officiaes de que 
trata. o paragrapho anterior. 

§ 6.~ como Po § s•. 
O art. 50. Passa. a ser art. 49. 
Sala das corumissões. 8 de setembro de 

1892;-L, Filgueiras.- Fràesda Cru;;.- Alci
des Lima. 

vão a imprimir os se,guintes 

PARECERES 

N. 85-1892. 

lnrlc;(e;·e o rc9tl<.'1'i,Jicnta elo lJr. E~('ri:;ta Xa
vieJ' da Vetga e Raphaet Auqu:;to de Freitas, 
inco>'poradores do ma~ttcpio nacional pe
dinda a cancessão de seis loterias annuaes, 
segundo o p!ano adoptado para as loterias 
da ·Capital Federol 

gida por estatutos, que cream diversas fontes 
de renda. 

Nenhum documento juntou a. directoria 
para. proYar o cumprimento ~os estat~tos; 
jo-nora-se qual o estado financen·o da soc1eda· de os elementos de que dispõe para conse
o-u'ir os seus fins e o modo por que tem sido 
gyt-aua. Nestas condições qualquer concessão 
seria. i:uprudente e ille,"3J.. 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1892.
•lfw·sa: presidente.-Costa Jv.nior, relator.
B. Santos .- Homero B~ptista.- Horaaio 
Costa.- Ben~,·mirw Carneiro. 

N. 86- 189-~ 

Julrfa ni1o haçe1· ?tlC dcfcti,'HfJ l'cquerimcn.to de 
Siqueira & C:rnnp., pCdiluLo iscnçüo de ~ircitos 
aduanei1·os ·1Xll'a o an·o.: btuto qu.c lmpor
t~rc~l 

Dizem Siqueira & Comp., que pretendem 
fundar um estabelecimento nesta cidade pa.ra 
descascar e beneficiar o a.rr·oz importado do 
est!'angeiro ; e para isso pedem isenção dos 
r·e:spectivos dir~itos aduaneiros. 

A commissão de fazenda. eindustria, porém, 
julgo, que não ba o que deferir. 

Sala. das sessões, 2 de setembro de 1892,
Mu,·sa, presidente. - Horacio Costa:, relator. 
- Bra:;itio dos Santo.~ . -Homero Baptista.
Erl:~ardo Gonçalves. 

PARECER N. 87-189-2 

Indefere o requerimento do padn~ Etyseu Au
uusto Adanges pedindo isenção de direitos 
para a m.ate1·ia. prima (cortiça) que importa1· 
parc1 o {ab1·ico do Linoteum. 

A commi.s:;.'io tle fazenda é de parecer que 
seja indefer·ido o requeri.mento apresentado 
pelo padre Elyseu Augusto Adanges solici
tando isenção dos impostos de importação pa
ra a materia. prima (cortiça.) necessa.ria. ao far 
brico do Linoleum. 

Comprehende-se a concessão de isenJJção 
em favor de machinas ou instrumentos ne· 

A commissão de fazenda., tendo euminado cessarios a. installação de .industria.s novas, 
o requerimento que ao Congresso Nacional mas em favor de materia. prima e por tempo 
dirigiu a. directoria. do montepio nacional, inde~rminado, como pede o requerente, seria. 
solicitando a. concessão de seis loterias a.n- um attentado contra. as rendas p11blicas, ma
nua.es, é~e parecer qne seja indeferido. xim.e tratando-se de industria. de grandere-

Podendo o Congresso conceder loterias pa.ra sulta4o na ex;Plora.ção, como ingenuamente 
ma.nutenção de estabelecimentos pios, sô deve .oonfes.>a o :petlcionario, 
fazel-o excepcionalmente e em favor de insti- . A concedez>-se: isen~o em favor da ma.te· 
tuições conhecidas e que jà te~m prestado ria. prim.& requerida., pela mesma ~ se~
serviços. ' · veria conced.er em favor do ~lgodii.o, linbi>, 

Este montepio nacional e uma sociedade seda etc. e isto seria :1. ruina completa. das 
anonyma, organisada por particulares e re- ret)dM publicas, feita. pelo Congresso, que 
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tem o dever do equilillror o orçamento da. 
Republica. 

Sala das sessúes, 3 U.e setentbro de 1892:
ulwrsa, presidente.-.illtonio J. da Costa Ju. 
,~ior, relator.-B. Sa;1tos.-Ho,·acio Costa.
Romcro Baptista.-BellCL-nnino ea,·nciJ·o. 

N.SS-1892 

I ndefere o requerimento da Companhia Pclro· 
polis Fab;-it p~ináv isençtío de direitos para 
os machitli.smos imporiQ/.J.os para a sua fa· 
brica e res!i!uiçWJ dos que houver pago 

A Compa.nhh Petropolis Fabril, tendo fun
clndo em Petropolis uma fabrica. de linha. 
pede isenção de direitos aduaneiros dos ob.ie· 
ctos que lhe Htlt.'l.m pam sua fu.bricn de linha 
e bem assim restituiç:"io do que tem prtgo pe· 
los ma.teria.es já importado~ para :•. mc~ma. 
fll.briro. 

A commissão de fazen1ltt c inrln~Lt•i:~. }lO· 
rém. acha que niio (te,•c sot· tlcfcrhln a petição 
do. supplico.nte. 

Sala das sessões, 6 de setembro tlc 1802 .
.Mursa, presidentc.-lloracio r 'o~la, rclawr.
Ilomcro Baptisccc.-Thonra; Dr:l(.rN, -Bel/ar
mino Ca:rrteirD,-Erlum·do Go11r.alvcg, 

N. 89- 180'2 

/ntie(ere os rcouerimen.to; rlo cngcnl1ciro civiL 
1'ilo Barretô Gal1Ho perlinrlo vnrios (a-oores 
para a re"J.lisaçüo do -~~~~~ projccto de SJtiJsti
tuição da nlU Sete de s~temln·o por Wlla 

a-oenida,cabenda-U~e requerer ao pode1· com
petente. 

A' commissão de fazenda e indusíria. foram 
presentes os requerimentos do engenheiro 
civil · Tito Barreto Galvão. pedindo diversos 
favores para transformar a rua. Sete de Se
tembro desta ·ca.pita.l em uma avenida. 

Tendo o Congresso Nacional votado a lei 
organica. do Districto Federal, deve ser in· 
deferida. a petição do suppHcante, ca.ben· 
do·lhe r equerer a.o poder competente. 

Sa.lo. da.s sessões, 6 de setembro de 1892.. -
Mursa. presidente. - Horacio Costa, re
lator. - Thoraa:; JJelfir.o. -}[om~1·o Bapcista.. 
- .Beltarmino Carncíl"O . - Eduardo Gon
çaZves. 

0 SR. PRESIOE:-ITE design t pa.ra 9 a seguinte 
ordem do dia.: 
. 1• pa.rte (até ás 3 horas)- Vota\'30 das se
guintes materias : 

Do projecto n . 87 E, fixando as despezas do 
Ministerio das Rel~ Exteriores p~ora. o 
exercício de 1893 (~ussão unica); 

Do projecto n. 161 , deste anno, a.utorisando 
o governo a abrir um crediw supplementar de 
540:000~ i verba. n. 17 do art. 7" da; lei n . 26, 
de :~o de' dezembro de 1891 (3' discussão); 

Do projecto n. 178, ·deste anno, mandando 
cessar da detta desta 1 e i os effeitos da reforma 
do capitão João Jose de Oliveira Freitas, que 
deverá rcvert~r para o quadro etrectivo do 
exercito e ser incluído na arma. de ca.vallaria., 
não contando-se-lhe, 1n.ra promoção, o tempo 
em que esteve reformado (discussão unica.) ; 

Do projecto n. 118, deste anno, autorisa.ndo 
o governo a reorganisar o servico da. Repar
tição Geral dos Telegraphos c a o.ltcrar o re
spectivo regulamento, ;;egundo as bases que 
estabelece (~· discussão) ; 

Dos requerimentos cuj:1. discussão flcou en
('e1'1'3.1l:~ na se:s!"lo de 8 de S!)tembro ; 

Díscnssão unic..1. du.s emendas do Senado ao 
projccto n. 72 E, fixilnclo a foz·ça na. v~ tmra. o 
exercício d~. 1893; 

3• discussão tlo projecto n. l'J, deste o.nno, 
o.utorí:'i.'lndo o governo 1t conceder aos officio.cs 
o prn\'tl.S do exercito, Jnlliores de 21 nnnos, 
dl~ptlnS(l. uo excesso de i!lade paro. o. matri
c\lltt nas escolas milita.t•fs ua Republlc:~. ; 

3'·' discus~io do prqj c>eto n. 56 A, dest.e o.nno, 
in terpretu.ndo o § 2" tio urt. 1 n do decreto 
n. 14200, de 21 defeYereiro de 1891, relativo 
i~ :~.posentadorin dos magistrados ; 

3·• discussão do pr~jecto n. 48, deste~anno. 
regulando a na vegaç-d.o de cabotagem ; 

Continua(fio da. 2• discussão dn projecto .. 
n. 144 A, tleste anuo (do Senaf!O ), que per
mittea livre eolr11da no tsrritorio da. Repu
blica a !mmi.grontes de nacion:üidane chineza. 
ejaponeza, ~ob as condições que e5tabelece,_ e 
autorisa o governo a promover a execuçao 
d(\ tr;\tarlo de 5 de setembro de 1880 com a 
China, a celebrar tratado de commercio, paz 
e amiz~de com o hpão e a e5tab~lecer agentes 
dipl'ln\at ico3 e consolare;; nes36s pa.hes, repor· 
ta.udo-se ao juizo émittido no parecer sob 
n. 4 A, de>te anno; 

Continnnção da 2• discussão, do projecto 
n. 122, deste a.nno, reorgo.!lisando o Supre~o 
Tribunal Militar . 

2" parte (as 3 horas ou antes)- 2• discussão 
do projecto n. I 03 A, deste anno, creando 
um rogar de auditor de guerra, no estado de ·, . 
S. Paulo; . 

Continua.ç::.o da 3• discussão do projectJ 
n. 138, deste anno, es•a.belecendo as condições 
em que póde ser exercida a faculdade confe
rida. ãs sociedades anonymas pelo art . 32. 
do decreto n. 164 de 17 de ja.oe1ro·de 1890; . • 
marca. o prazo de um anuo para o.recolhimeri.
to, pelos emiss,ros, dos bilhete~ ao portador 
eroittidos illega.lmente, e autor1sa o govern~ 
a. emittir notas de 500 reis, l$, 2$ e 5$ no 
valor de 5. 000:000$, recolhendo igual somma." 
em notas de 50$ pa.ra cima; 
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3• discussão do projeto n. 153 A, de 1891, 
regulando as relações entre locador e !acata
rio; 

2• discussão do projecto n. 151, deste anno, 
creando uma colonia correccional no proprio 
nacional denominado - Fazenda da Boa Vista 
-na Parahyba do Sul, estado do Rio de Ja
neiro, espeniticando os indivíduos que a ella. 
podem ser recolhidos e dando outras provi
dencias; 

Cllntinuaçã.o da 2• discussão do proiecto 
n . 155, deste a.nno, autori.sando o governo a 
contractar com o engenheiro MelviiieHora as 
obras que se propõe a executa.r, por si ou com
pa.nhia que organisar, na ilha das Enxadas, 
no porto e bahia do Rio de Janeiro, medeante 
condições que estabelece ; 

~·discussão do projecto n. 69, deste anno, 
autorisa.ndo o governo a concede1• a Jose Au-

Do projecto n. 156, deste anno, autorisando 
o governo a considerar a reforma compulsoria
mente dada ao ofll.cial de fazenda de 2> classe 
Antonio Mariano Barreto Pereira Pinto na 
effectivida.de do :posto de l ' tenente, em que 
foi graduado, passando sua graduaçã.o á do 
posto immediato; 

Do projecto n. 124, deste anno, concedendo 
repartidamente a D. Luiza Guilhermína Cam
JlOO e D. Anna Julia. de CamiJOS, a reversão 
da parte da pensão de que gosavam com sua 
irmã, D. Emelia. Adelaide de Mir·anda Ribei
ro, já tallecida, pelo decreto n. 2.830 de 22 
de março de l8i9. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas, 

89> SESSÃO E~I 9 DE SETE~[JJR.O DE 1882 
gusto Vieira. e outro a constru~ão, uso e 
goso, durante 30 a.nnos, de uma estrada de 
ferro, de Sapopemba. á. ilha do Governador, 
medeante certos favores; Presidrmcia 1los Srs, Joao Lopes e Alcidu 

2• discussão do projecto n. 85, deste anno, Líma t_zo vice-presidente) 
a.utorisa.ndo o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos ot!l.ciaes da armada e classes Ao meio-dia procede-se á chamada, ú. qual 
annexas e a reformar o conselho na.va.l; respondem os ~rs. João Lopes. Antonio A:Le-

I• discussão do projecto n. 98, deste anno, redo. Atha.yde Junior, Paula. Guimarães, João 
a.utorisando o governo a conceder a Honorio de A vellar, Uchôa. Rodrigues, Indio do Bra.
Lima; a construcção uso e goso de uma es- zil, Cantão, Pedro Chermont, Ma.tta. Bacellar, 
trada de ferro do porto de Angra. dos Reis, Augusto Montenegro. Costa Rodrigues, Ca.si
no estado do Rio de Janeiro, á estação do miro Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio 
Cruzeiro, no estado de S. Paulo, medeante as Fialho, Nogueira Paranagua, Pires Ferreira, 
condições que estipula; Martinho Rodrigue~. Frederico Borges, Jose 

ta discussão do projecto n. 133, deste anno, Bevilaq_ua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
derrogando o art. 187 do decreto n. !030, de Amorim Garcia, Epitacio, Sá Andrade, Re-
14 de novembro de 1890. dispondo que seis tumba, Tolentino de Carvalho, Gon,a.lves 
escrivães das carnara.'> civil e criminal, do Ferreira, Jose Marianao, Joaquim Pernambu
Tribunal Civil e Criminal, sirvam cumuiati- co,Juvencio de Aguiar, Andre Ca.va.lca.n.ti, 
vamente perante as duas cama.ras, medeante R.avmundo Bandeira.,Pereira de Lyra. João de 
distribuição; . Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espi-

Discussão unica das seguintes ma.terias: rito Santo, Bellarmiuo Carneiro, Theopbilo 
Do projecto n. 153, deste anno, opinando dos Santos. Oiticica, Rodl'igo de Araujo, Eu

no sentido de ser adaptado o :projecto n. 184. clides Malta, Leandro Maciel, Felisbello 
de 1891, que eleva a 300$ a pensão concedida Freire, Augusto de Freitas, Paula Argollo, 
a D. Maria Gertrudes da Motta Vieira. da Sil- Tosta, Al'thur Rios, Garcia Pires, Severino 
va, viuva do Visoonde Vieira da. Silva ; Vieira, Santos Pereira, Milton, Leovigildo Fil-

Do parecer n. 77, deste anno, julgando o gueiras, Barão de S. Marcos, Sebastiã.o Lan
Congresso Nacional i.ncom11etente para conce- dulpho, Manoel Caetano, Francisco de Ma.t
derapermissãopedidaporVictorinoA:ffonsoPe- tos, Prisco Paraiso, Horacio Costa, Nova.es 
reira Ramos e Carlos Baptista de Castro para Mello, Fonseca Hermes, Nilo Peçanb.a. Ur
est.a.beleeer uma linha de bonds entre as esta.- bano Ma.rconde~. Oliveira Pinto, Virgilio 

· ções de Entre Rios; na. E.F. Central do Brazil e Pessoa, França Carvalb.o, Luiz Murat, Baptista. 
a. do Areal,na. do Grão-Pará, eollocando os tri- da Motta., Fróes da Cruz, Alcindo Gua.nal>ara, 
lhos no leito da estrada de rodagem União e Erico Coelho, Lopes Trovão, Furquim Wer
Industria; · neck, Jesuíno de Albuq_uerq_ue. Thomaz 

Do projecto n. 159, deste anno, autorisando Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, João Pi-
o governo a conceder ao 1• escrivturario da nheiro, Ga.briel de Magalhães, Leonel Filho, 
thesouraria de fazenda do Amazonas, Emiliano Chagas Lo bato, Jacob da Paixão, Alexan
Olympio de Carvalho Rabello, um anno de li- dre Stockler, Costa Senna, Lamounier, 
cença., com os vencimentos a. que tiver direito, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Ame
para. tra.ta.r de sua sa.ude onde Ibe convier ; · rico Luz, Dutra. Nicacio, Manoel Fulgencio, 
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Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das 
Chaga~. Costa 1-Iachado, Domingos Porto. Pa.l
letta, Fereira Rabello , Gliceria, Cesario Mott~ 
Junior, Lopes Cha.ves, .carva.lha.l, Murs,a,Pau
Jino Carlos, Costa Jumor, Alfredo Ellis, Mo
l'eira da Silva, Julio de Me.cquita, Fleury Cu· 
rado, Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, 
Urbano Gouveia, \aetano de Albuquerque, 
Bella.rmino de Mendonça., Marciano d!>. Maga
lhães. Eduardo Gonçalves, Fernando Simas, 
Lauro MuUer, Carlos Campos, Scbmidt, PE:
reira da Costa, Julio de Castilhos, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Thoma.z Flores, Ho
mero Baptista, Cass.iano do Nascimento e De· 
metrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com ·causa }la.rtici· 

pada os srs: Henrique de Carvalho, Justinia· 
no de Serpa., Jose Avelino, Almino Affonso, 
Pont~s de Miranda. Miguel Castro, Pedro 
Americo, Couto Carta.xo, Rosa e Silva, Anni· 
bal Fs.lcU.o, Meira de Vasconcellos, Ivo do Pra.
do, Oliveira Valladão, Sea.bre, Zama, Fran
cisco Sodre, Dyonisio Cerqueira, Fonseca e 
Silva, Viria.to de Medeiros, Jacques Ourique, 
Mayrink, Francisco Veiga, Moraes Barros, 
Adolpho GQrdo, Ma.tta Machado, Viotti, Do
mingos Rocha, João Luiz, Carlos Garcia., Al
meida Nogueira, Rubião Juníor, Lacerda CoU· 
tinho e Menna. Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa pa.rtici
pad.a os sr.s. Nelson, Marcolino Moura, Villa 
Viçosa, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
AlbertD Brandão, Joaquim Breves, Sampaio 
Ferraz, Vinhaes, Figueiredo, Pacifico Masca
renhas, Ferreira Bra.ndã.o, Ferreira Pires, 
Monteiro da Silva, Martinho Prado. Domin
gos de Moraes, ,Angelo Piobeiro, Cincín~to 
Braga, Braúlio do,,; Santos, Victorino Mt>ntei
ro, Assis Brazil. Rocha Ozorio e FernaDdo 
Abbott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessã.o antec".edente . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI.!o_ 

O Sa. PRESIDE~'TE -Não havendo numero 
para. as votações indicadas no começo da or
dem do dia, passa-se ás materias em discussão. 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
project() n. 72 E, fixando a força. na.val para 
o exercici<.~ de 1893. 

A emenda diz o seguinte: 
Ao art. 3. o acrescente-se no logar compe

tente:-3 pharmaceuticos 2• tenentes e tres 
guardas-marinha.. 

Declaro a V. Ex .. Sr. -presidente, que a.hi 
não ha accrescimo e sim alteração na classiiica
ção rios 2us tenentes e gua-rdas-marinha. 

A lei que fixou a força naval para este 
anuo determinou que os pharmaceuticos en
trem para. o serviço da. armada no J)Osto de 
guardas-marinha. E:cistem actualmente 6 
pha.rmaceuticos 2os tenentes; o que se deve, 
pois, determinar é o numero de pbarmaceu
tieús que devem compor a classe áe 2os tEmen.· 
tes, e o numero de pha:rmaceutico~ que devem 
compor a classe de guardas-ma.rmha. Neste 
sentido é que deve ~er redigido. 

E dada esta explicação, espere que & 
com'missão de redacção desta Camara fará na 
reda.cc:ão da. emenda. de Senado a modiftcaçã.o 
de que ella precisa. . 

Nioguem m:~s p2dindo a pa.l&vr~. f!.caencer
rad:~. a díscussu.o da emend!l., e adtada fL vota~ 
ção por falta. de num~ro. . 

3• discussão do proJecto n. 19.. a.utor~sa.ndo 
o governo a e<mc~der aos offic1ae~ e praças 
do exercito maiores de 21 annos dispensa do 
excesso de edade. par:• a matricula. na.s esco
las militaras da Republica.. 

Não havendo quem peç.a. a. palavra, ftca. en· 
cerrada. a discus::;ão e adiada. a votaqão. 

3• disc~1§ã.o do projecto n . 56 A, deste 
ll.noa interpretando o §20 do art. I• do de
creto' n. 1420 D, de 21 de :tavereiro de 1891, 
rela.tivo á aposentadoria dos magistrado~. 

Niugnem pedind9 a pa.lavra._:fica a d!Scus· 
são encerrada e adiada. a vota.ç11.o, 

3• discussão do projecto n. 48 A. desta 
ao no, r e,"1ll.ancio a !lavegação de cabotagem. 

Não havendo quem peça. a palavra, fica a 
discussão encerrada e adiada a votação. 

Continuação da 2~ discussão do projeeto n. 
144 A deste·anno (do S·•nado), que perm.itte 
a liv~ entrada. no territorio da Rei>ublica a. 
immigrantes de nacionalidade chínez,~ e japo
neza, sol> as condições que estabelece, e !1-uto
riza o governo a promover a execucao do 
tratado de 5 de setembro de 1880, com a 
Chica a eelebra.r tratado de commercio, pa.r. 
e a~e com o Japã.o e a estabelecer a~en
tes diplomaticos e eons:lla.re; nesses pa.IZes, 
reportando-se ao juizo emittido no parecer 
sob n. 4 A, deste anno. 

o Sr. Costa. Machado-sr. pre-
0 Sr. Barão de S. Marcos- sidente, vou proseguir nas considerações que 

Sr, presidente, como membro da commissão pretendo .faz;er sobre o PI"?jec~ ~m discu~. 
de marinba e guerra, tenho necessidade de Na ante-~enultima sessao fm mterromp1do, 
dar algumas explicações em relação a emenda, quando, depois de ter demonstrado ·como na 
que veio do Senado, a proposição da Camaxa . China era considerada a fa.milia pelos habitos, 
dós Deputados que :fixa a força naval pa.ra. pelos costumes e pela moral de Confncio, eu ia 
o anno de 1893. :fu.zer o confronto a repseito deste assumpto, 
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isto é, mostrar que não ha. incompatibilidade 
entre o espírito e a moral da.quelle povo e o 
nosso. 

Sr. president;;, si trato a questão debaixo 
deste ponto de vista, tenho por fim mos
trar ao meu paiz, onde quasi todos são 
catholicos, que não se previnam contra a 
idéa da immigração ou antes da colonisação 
chineza, e, si o faço, faço-o :sem temor.; por 
que não tratamos de um dogma da nossa. reli
gião, nem de um preceito de moral exarado 
no evangelho ; tratamos simplesmente de uma 
:parte disciplinar da igreja, e por conseguinte 
não posso ser inquinado de atheu. 

Sr. presidente, a llistoria do christianismo 
diz o se~uinte :-que nos primeiros tempos os 
padres fulminaram e fulminaram de morte 
o casamento. E' assim, Sr. r>residente, que 
S .. leronymo dizia:-« Deus permittiu o casa
mento, mas o que agrada a Jesus e a Maria 
é a virgindade, é o celibato. 

S. Pàulo. dizia :-Casar é bom, não casar é 
melhor. S. Ignacio, martyr, falla.va contra o 
casamento. Mas, afinal. dizia:-E' preciso 
transigirmos com os instinctos genesicos e 
por isso convem regular o casamento. E' ne
cessaria. a. intervenção do Bispo. 

Isto prov~ que o casamento pertencente á 
nossa religião nunca foi considerado instituição 
divina e nem religiosa ; e, se duvidarem do 
que affirmo, e bastante chamar a attenção 
da casa para dons factos, que são os se
guinte: 

((() celibato, no clero, e o voto de castidade, 
nos conventos.» 

Esta camara deve saber que foi decretado 
no concilio de Elvira o celibato do clero. 
approva.do por Gregol'Ío VII, e, se não me fa
lha a memoria, con:firma.do pelo concilio de 
Trento. 
. Mas, o que é exacto e que essas duas ins

tituições teem resistido á civllisitção, aos pro
prios_impulsos da natureza, á justiça, atravéz 
de todos os seculos, e ainda premanecem o que 
prova., Sr. 11residente, a aversão votada ao 
casamento em todos os tempos pela Igreja 
christê'.. 

Dizem alguns que este .fucto foi consequen
cia do odio votado, nos primitivos tempos, 
contra a mulher. 

Diz Toulier que nenhuma seita religio;;a ain
da. guerroou tanto a mulher como o . christia-
nismo. · 

Não concordo, Sr,presidente; a minha apre· 
ciação e diversa. -Vou buscar a ra.zão desta 
animada versão contra o casamento na na
tureza. da propria religião. 

E' assim ·que Confucio pregou a doutrina 
materialista. de harmonia com a natureza hu· 
mana.. 

Os '(llldres da igreja pregavam doutrina di
- '\'ersa., porque o christia.nesmo, J?Ol' $Ua na.tu-

reza, segundo seus intuitos, era e e uma dou
trina verdadeiramente espirituaJista. 

Eis e:~:plica.da a diversidade de doutrinas a 
respeito do casamento. 

Mas, Sr. presidente, é bastante lembrar o 
seguinte facto á, coru:ideração da casa: O di
vorcio, na China, só tem por causa ou só é le
gitimado por dous motivos- pelo adulterio e 
pelo desrespeito aos antepassados; entretanto 
que nos :paízes civilisados, no meio do chris
tianismo e nos proprios Estados Unidos, con
forme a legislação de cada estado, um homem 
póde se casar ( tem se visto este facto) qua
tro, cinco e dez 'Vezes. 

Não continúo neste terreno. 
Agora, tomando em considera.Ç<1o o que foi 

dito pelo meu illustre collega a quem respon
do, sobre a energia, sobre o caracter, sotlre o 
espírito patriota do chim em relação à inva
são dos Mandchus em 1640, declaro que dis
cordo de S. Ex:. 

E' preciso, Sr. presidente, conhecer-se os 
habitos e costumes dos ~hins, luctando com 
immensa.s düiiculdades para arrancarem da 
terra os meios de subsisiencia. 

Tendo uma vida paciflca. um espírito anti
bellicoso, repentinamente foram suprehendi
dos pelos Mandchus, barbaros, nomades, vi· 
vendo continuadamente sobre o dorso dos ani
maes, verdadeiros cavalleiros, em um mo
mento de súrpreza, tomaram realmente o 
throno do Imperio do Meio. 

Senhores, das altas posições, tendo todo o 
exercito ao seu lado, essa dynastia tem-se 
perpetuado no throno. 

Entretanto, o que é certo ê que o espírito 
chinez não morreu; alimentado por meiG de 
sociedades secretas, t>speram opportnnídade 
para vingar a honra de seu , paiz, ultrajado 
pela conquista dos Mandchus. A guerr a dos 
Tapings, qne aturou 15 annos prova o que 
avanço. 

O SR. FELISBELLO FREIRE-O que não pu
deram fazer ainda. 

0 SR. COSTA MACHADO-Si, porventura, não 
houvesse a intervenção das forças francezas 
e inglezas a favor da dynastia reinante, ella 
já não existiria. 

Mas, Sr. presidente, vou apresentar á casa 
uma autoridade insuspeita e decisiva sobre 
esta ma teria. 

A proposito da lei Harrison,nos Es ta.dos Uni7 
dos, houve uma conferencia na Inglaterra., 
feita por· Lord Wolsley, incontestavelmente 
um lwmem de :POSição elevadissima. no ex ~r
cito inglez. 

Este homem conhece ha 30 annos a China., 
esteve· I em 1860 e fez as seguintes considera
ções a respeito do VMOr moral, intellectual e 
mesmo bellicoso dos chins (U): 

4 na.cã.o cb.ineza. possue todos. os elementos, 
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declarou elle, de uma grande nação. Tem a 
coragem, a f01'ça physica. e um despreso abso
luto da morte. Hoje o soldado não gosa de 
nenhuma consideração na China, e só os 
gora.dos da vida entram para o exer
cito. Que appareça entre elles um Bisma.rck, 
ou um Napoleão, e em uua.9 gerações os clu
nezes serão o maior povo do mundo, e um 
povo conquistador. 

Só lhes falta uma chave. Dae-lhes o pregres
so, e elles farão conquistas. 

Ha tresentos annos elles estavam na van
guarda do pt•ogresso, mas o seu crE>.scimento 
ficou tolhido. 

A China precisa de um homem moderno, 
que tenha ambições modernas. Da.e-lhes um 
chefe, e elles se levantarão. A facilidade des
tes para aprendiz é tão prodigiosa que, si 
tivesse aqui soldados chinezes, aos quaes des
sem instt·uc(,:ilo m ilitat·, officíaes de infanta
l'ia inglezes, ou 1iJ.l·io. delles. em um anno, os 
melhores soldados do mundo.» 

Sr. presidente. parece que nada mais llevo 
accresc(Jntar Robrr> e.~te assumpto, porque 
entendo que nü.o lm quem não julgue estn. ttU· 
torid:ule insuspeita sobre o assumpto. para 
mostrar o. coragem e valc.mtia dos chins. 

Este homem, que· ê inglez,~· como V.Ex. sttbc, 
o inglez. quando niio fosse inglez, quereria 
sel-o, e que geralmente ó um homem calmo, 
fcto e sem paixão; e~te homem, digo, mos· 
trou-se enthusiasmado pelos chins. 

Sr. presidente, apresento tambem a. opinião 
de Lord Wolsley, para responder ao:> argu· 
mentos da illustrada commíssão de obras pu. 
blicas e colonisa.ção. 

O seu parecer impugnando o projecto tem 
dous fundamentos: o primeiro baseado na opi
nião deLe Roy·Beaulieu e o segundo. na do 
Sr. Manoel Felisardo de Souza e Mello. 

Seguindo a exposição das minhas ídéas, des
de ja combato a opinião de Le_ Roy-Beaulieu 
e anteponho-lhe a opinião de Lord Wolscley, 
notando-se que Le Roy-Beaulieu e uma capa
cidade notavel e um economista de grande 
merito, mas que falia da China por ouvir 
dizer de outtva. 

Quanto ao segundo argumento apresentado 
pel.a.illustre commissão, vou contrapõr a elle 
um outro testemunho importantíssimo •. 

No rela.torio do finado Sr. Visconde do 
Bom Retiro, em 1857, fallando dos 368 cbins 

·importados d~ Macáu, assim se exprime 
elle. (Lê;) 

«Grande parte d03 chins foi aproveitado 
pelo Arsenal de Marinha da. côrte, em cujos 
trabalhos se acham empregados muito a con
tento do digno inspector desse estabelecimento. 
Quanto aos que foram distribuídos a parti
culares, força. é Confessar que alguns não teem 
produzido os resultad<ls que se eSJ,Jera v a. Este 
facto,·. JlOr si só, todavia, não altera a con-

camara. v . v 

vicção, que ainda nutro, de que os nossos cui
tivadores, especialmente do norte poderiam 
tirar excellente parti do de taes trabalhadores, 
como meio de iranziçã.o, até terem meios, de 
adquirir• com facilidade braços livres do ou
tras nações do Globo. Um, ou outro ensaio, 
mal succedido, nem sempre deve importar a. 
condemnação de uma idéa, ou de um syste
ma. Assim entenderam os fl·a-ncezes e os in
glezes, a despeito dos primeiros e desgraça.
dissimos ensaios de trabalhadores aziaticos 
dos qua.es colheram depois excellentes resul
tados. 

A qualidade dos individues influe muito 
sobre o exito das empr:>zas; com trabalha
dores de ma índole, nullificam-se ()S esforços 
do emprezario o mais intelligente e zeloso. 
Por outro lado o. fa.J.t.a de geito quanto ao 
modo de os tratar, e outras circumshncias 
especiaes, tornam desgraçadas a.s emprezas, 
por melhores que sejam os trabalhadores. De 
nenhuma das hypotheses pôde-se tirar uma 
illaçiio absoluta.» 

Ve,ja. a Camarn. a reflexlio, a sisudez do Sr. 
LUiz Pedt•cira do Couto Ferraz, Visconde do 
Bom Retiro. 

Temos, pois, a apreciução do Sr.Visconde do 
Bom Retiro em sentido diverso da do Sr. Ma
no~~ Felizardo de Souza e Mello. 

o que e exato e que, para. apreciaroproce
dimento, as vantagens de 368 colonos chinezes 
que vieram em 1856, U.evi.amos apreciar o 
seu resultado pratico; o que os nossos adver
sarios não fizeram. 

..Sr. presidente, passo agora a tomar em con
sideraçã.o os celestiaes, dentro de seu pa-iz e 
fóra delle, debaixo do ponto de vista physico, 
isto e, como operarias, como homens fortes 
para o t rabalho, e mesmo pelo lado de ~na mo
ralidade; e :para. isto,seguirei um caminho di
verso daquelle que tem sido se.,"1lido na im'
prensa e na discussão; po1•que,Sr. presidehte, 
esta ma teria. tem agitado e vae agitando muito 
o :paiz; e,felizmente para o mesmo,a discussão 
vae appa.recendo, a impren..<a em geral está se 
pronunciando a favor da entrada do chim. 

Sr•, presidente, confunde-se geralmente o 
chinez com o mongol. E' preciso fazer dis-
tiM~ão. _ 

O imperio da China, propriamente dito, vae 
_para. o norte até da grande muralha, âs yri
meiras montanhas do Thibet. 

Este territorio tem Ut.1a area de 1,500.000 
milhas quadradas, menor do que a metade do 
Brazil. 

Em uma area tão pequena, o chinez tem 
trabalhado e deve trabalhar muito,p!\ra. o 
proprio susténto, visto que essa area era OCCU" 
pada, ate poucos annos, por 350.000.000 de in
aividuos. Hoje, a população deve ser muito 
maior. 
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O SR. OLIVEIRA PINTO -Excede de.... intelligencia, si todas as provas circumsta.n-
500.000:000$000. ciaes depõem em seu favor? 

O SR. CosTA MACHADo-Ora, para apreciar Culti vador por excellencia, constructor con-
este aCQumulo de populacão,é ba.stante lembrar sid&rado ma.ís adeantado nas artes, o chim e 
ã. Camara o seguinte: que o terreno de nor- certo que acha-se atrazado relativamente ao 
deste, igua.l ao territorio lia. Bahia/~ occupado estudo das sciencias naturaes. 
por 180.000.000 de individuas. Mas, Sr. presidente, :para nã.o alongar-me 

Depois, senhores, com o tempo, h ou v e a b t to fu d test 
fusão dos povos barbarosdo norte e os clünezes so re es e pon ' vou n ar-me em emu-
compõem-se, alem dos chins propriamente nho insuspeito de pessoas que não podem ser. 

consideradas advogados de uma causa má, es
ditos, dos barbaros do Mandchuria. Mongolia, criptores que,levados tão sómente pelo espírito 
do Hi, da Corea, etc., occupando um territorio de justiça, disseram a verdade rela.tivainente 
de 4.000.000 de milhas quadradas. ao chim. 

ste territorio que augmentou-se aoter-
ri~ot'io chinez, é arido, esteril, montanhoso, Thomson, em sua obra De:; m1nos de viagem 
de sorte que os chins tiveram necessidade de na China e Indo-China fallando das porten
apoderar-se da ilha Formosa e foram-se ex- tosas constrncções que ornam Shang-bai, fei
pa.ndindo ate que, lutando pela vida, começa- tas em quatro annos, de 1860 a 1863, devidas 
ram tambem a emigrar :para. a oceania, para ao traballlo cllinez , diz o seguinte (le) •• 
as colonias inglezas, :para os Estados Unidos, « Alguns leitores perguntarão naturalmente 
California., Peru, Cuba, Brazil, etc. quem e o autor da construcção desses edifl.-

cios dignos de qualquer capital européa, e inft
. Mas os cbins, em tão pequeno territorio, nítamente superiores aos que ornam nossos 
eom uma população immensa,teem as suas fi. mais importantes portos. 
nança.s em perfeito estado, Poderia-se suppor que taes construcções fo-

Não se póde negar que era preciso muita ram levantadas por habeis operarias euro· 
energia, muita intelligencia para. que em um péus, mas basta uma curta. residencia em 
territorio tão pequeno pudessem os chins Shang-ha.i para perder essa idéa. 
obter os meios precisos para sua subsis- Nota-se immediata.mente a interessada ac-
~ncia. ti"vidade que desenvolvem 03 cat-pinteiros, IJB· 

jN este ponto h a perfeita coherencia da parte · dreiros e trabalhadores chinezes,de todas as es
d,qs escr1ptores que apreciam 0 povo chinez. pecies na. disputa do trabalho remunerador, 
Estes escriptores apresentam 0 chim como Q.ue proporcianam as construcções: verifica-se 
o primeiro agricultor do mundo. igualmente a extraordina.ria facilidade com 

que se assimilam os variados conhecimentos 
O Sa. OLIVEIRA PL'ITO-E o é. necessarios para I?Oderem cumprir os seus con-
0 SR. COSTA MACHADo-O chim .fa1 t.res tractos, e dar as suas obras esse cunho de 

colheitas de arroz por anno ; elle explora com elegancia e de perfeição, exigido pelo gosto 
habilidade especial a ex.tracção do sal e o pro- esclarecido do arcbitect<J estrangeiro. Mas 
cesso extraordinario que para esse :fim empre- não b sómente nos edificios que se reconhece 
gam é digno de estudo como bem descreve o os recursos de que dispõe o operaria chi· 

·padre Imbert. _ . nez. Visitem-se os estaleiros , as docas, 
Está calculada a renda da China, prove- e ahi se podera. estudar o operaria chinez, 

niente só mente ao cllá, em 800.000:000$ an- constructor de navios, mecanico, carpinteiro 
nualmente ; a da seda em 250.000:000$000 em pintor, ou decorador, t rabalhando a.ctivamente 
ouro. · sob a dlrecção de contramestres europeos, 

Incontestavelmente a China. tem recursos que fil.Zem a mais brilhante justiça. â.s aptitu
pa.ra ser invejada por muitos paizes da Eu- des dos seus homens. 
ropa, especialmentepelo Brazil. Varigny- A OceaniaModerna- na Revista 

dos Dous Mundos de 1 de setembro e 15 de 
O SR. OLIVEIRA. PINro E omRos-Apoia~ agostodel887.fallandodoscbinsemSumatra, 

dos. Borneo, Java e Australia os chama emig,.artles 
os~. CoSTA MACHADO- E' assim que estão humildes, trabalh'J.dores, pacienies, economi<:os 

agora explorando as minas de carvão de pedra e irnlispensaveis. Deixarei de ler o que elle 
nas cinco províncias onde abunda esse genero, escreveu longamente a respeito, mas em seu 
e um escriptor falla.ndo da província de abono. 
Chansit diz que só ella tem carvão de pedra. Diz o conde de Bovois-Viagem ao .redor do 
suf!lciente para a~tecer o mundo inteiro por 11nmdo, não obstante o seu e3pirit"J critico em 
milhar.es de annos. disfu.vor dos chins (l ~}: -«São elle~ em Singa-
·.Por conse,ouinte, Sr. presidente,como e que pur poderosos auxiliares e soberanamente 

pJde·se fallar contra· o chim, sob o ponto de uteis em um emporio commercial de 1 • ordem; 
vista do trabalho e sob o ponto de vista. da imprimem pela divisão do trabatho, de que 
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usam, um movimento commerc:ia.l inaudito á Citarei agora a opinião do conde de Bovoir, 
actividade economica. na sua obra-Viagem ao redo1· do Mu!ldo.Não 

Diz ainda. Tbomson, fallando de Pulo Pe- obstante o seu espírito critico, diz elle are
nang(/e): «Alli só se encontram alfaiate:>,ferrei- speito dos chins. (Le). (Annexo pag. 2.) 
ros,ca.rpinteiro$ea.rtistaschinezes.Outrot.anto 1 Mas, sobre a sua honra, nós temos o que 
succede em toda a ilha. em que estão dissi- diz o St• . .1ibb~ que foi um dos membros do in
minados as chins, cultivan(lO a terra por querito. Fallando da cidade de S. Francisco, 
conta propria, ou alheia. Parecem elles os diz elle que havia alli mais de 2 000 nego
mais pacientes, os mais industriosos e os cianteH chins, que eram considerados como os 
mais felizes cultivadores que se póde encon- mais honestos negocia.ntes do mundo, mesmo 
trar oobJ:e (1. superticfe do globo. superiores aos proprios americanos do norte. 

E' este o juizo imparcial sobre uma popula- Deste inquerito, que abrange 128 pessoas, 
ção de mais de 160.000 chins, estabelecidos todas ellas disseram que o operaria chinez é 
emSingapur.. . igual ao europeu, e a maior :parte assegurou 

Si passar-mos ao trabalho do chim na con- que elle ainda era-lhe superior. 
strucção da estrada de ferro do Pacifico, Ora, Sr. presidente, acontece uma causa: 
vemos o se.,"llinte. Diz um escriptor (lê) : ClS argumentos apresentados contra os chins 

«Decidida a construcção da estrada de ferro nesta casa e fóra ~el~a.1 são falsos, porque 
do Pacifico em 1862, a muito custo.pude· part~m de ll;m prmc1p10 falso. Q~erem do 
ram reunir dous trabalhadores brancos, in- part!~nl~r. t~r,ar um~ consequenma. geral: 
dolentes, altivos, e ebrios ; appareceram O raciOCtnlO e .aJ:>o, nao ~em co_ncl~tr dahl 
10.000 chins, e e1la se tez com rapidez. ~~e todos ?S chmezes seJam ordmal'los, su-

s . . . . to JeitoS a VlC!OS. 
O r. CrusJ;.er grande acmomsta, e d1rec r Vou demonstrar. 

do trabalho assim se exprime a respeito (lê): Na China nota-se o se"'Uinte: Ha seculos 
«Si. eu tivess~ uma obra con~ideravel a fazer, que existe am uma. especi'e de feder ação, em 
e, St foss~ obr1g.ado a construil-a promptamen- que os Estados teem a sua. autonomia. E não 
te, tomarHL ~hins para:_ que _:pud~se conta:r havendo na China, entre as províncias, · faci
eo~ elles; v1sto como sao mats ass!duos, ma1s lidade de communicações, acontece que com o 
reststentes d? que o~ brancos. Sao homens tempo, nessas diversas regiões, o povo tomara 
de bem, multo mtelhgentes e cumprem fiel- certo caracter particular, devido talvez a 
mente os seus contractos. » . esse isolamento ; mas o fundo e o mesmo. 

O que ha a opp~r a esta autor1da.d~ ~ E é assim que no imperio da China, que 
Robertson,_ pre~1dent~ da companh1~ de Es- ja tratei de definir p2rante esta cama.ra, co

got_os. da Califorma, dtz a este respetto o se- nhecem-se 5 es:pecies. 5 typo.~ di:fferentes. Te
gumte : . mos no sudoeste da China, nas montanhas, a 
. «0 tr~balbo à,os cbms, em todos os ramos da raça p1•imitiva que são os selva.gens Miao-tse; 
mdustr:ta., a.~gmenta. 90.90o.qoo de dollars temos os Tankia, os Punti os Hakka, os 
por aJ?UO a Tiqueza da Callfo:ma.» Hiaolo, sendo preciso um estudo detalhado 

Cre10 que nao ha nada.ma.ts clar-o. Mas va- de cada uma destas classes para se chegar a 
mas adeante. Devemos amda fundar a noHSa um resultado seo-uro. 
opinião em. autoridades insuspeitas. São e_osas Os Punti são bonitos altivos e considerados 
que fizeram o inql!erito por ordem do go_ve~- como que os latinos da' China; os Hak.ka são 
no dos E~t.ados-Un1~os, na sua grande ma10r1a fartes, são valentes, robustos. são consideru-
adversartOs dos chms · dos como os saxonios da China; os que Hiaolo 

Fall.a o Sr: Chapleau: . _ . . sã.o os que se dedicam á agricultura e a traba-
No relatol'IO s~b~e a un~graçao cluneza, a lhos pesados; e temos os tankia, que é uma . 

pag. 38 dos :prelimmares (le): classe despresada pela outras classes da China, 
«E' claro que a California deve aos cooli.s: que não sabem ler ; na Cltina, como nos diz 

1•, as communicações por estradas de ferro; o nosso compatriota Sr. Henrique !-isbo!l', 
2•, a valorisação de immensas exte.nsões de trata-se com muito zelo da instrucçao !)rl
terras; 3•, a, cultura de fructa.s, e das vinhas; m.aria, e tal vez o primeiro pai.z da mundo, 
4•, a creaç.ão de grandes prados ine:x:gotaveis; onde a. instrucção primaria está mais desen-
5•, o rapido progressodas suas·manutàcturas; volvida. 
6•, o a.ugmentodo seu commercio com a Asia.» Os ta.nkia não sabem ler ; são uma especie 

Contra isto, de nada serve a opinião de sentina,urna classe despresada pelas outras 
da.quelles · que são verdadeiros ::;ycophan- como ha em todos 'lS pa.izes •. 
ias, energumenos, apaixonados contra os Ess-a. classe desgraçada vtve accumulada. 
chins. E' preciso que elles mostrem que E' natural que no meio ·da. miseria., adquira 
estas autoridades que cito são suspeitas ; do muitos vicies, que realmente teem. 
eontrario, havemos de reconhecer que a jus- Quando se ti;atou da. importação de colonos 
tiça. está do nosso lado. · para Cu~a, aconteceu o que os Srs, deputa-
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dos conhecem i a.ppa.r~u um verdadeiro 
tra!lco odioso, desgraçado. . 

Querendo proeut•ar fortuna, elle3 deixaram
se emba.ir, fascinados por sa.larios seductores, 

MaS quando ~e viram embarcados e trahi
dos por promessas seductoras, a Cama.ra 
sabe perfeitamente bem o que aconteceu: 
quantas luctas, quantas revoltas ; e, final
mente; tendo-se arrependido de irem a Cuba.. 
comprehendem os nobres deputados que elles 
não pluiam mais traba.lhar e haviam de 
esta.r constantemente em revolta. Isto é da 
natureza. humaua. 

Vêde bem ; nós tratamos dos Takia ; esses 
Takia foram tambem p!~.ra o Perú, onde fo
ram tratados da mesma. maneira; e nestas 
condições,os r esultados deviam ser o> mesmos. 

Desses, vieram 368 para. o Broúl e o 
nosso paiz mostrou a grandeza de sua alma e 
coração, nada. fazendo contra os 36B. 

Mas, Sr~~, o que devemos admirar nesses 
factos 1 A humilhação da.s victtma.s ou o p1'0· 
cedi.mento daquelles que tornar:~.m-se vanda
los para com esses infelizes 1 

Então, a victima. é que ê detestada. e n::io o 
seu algoz~ 

Sr. presidente, o que não põde ser contestado 
é que a. prosperidade de Cuba é devida. ex
clusivamente aos . cbins. 

No Brazil; nada :fizeram é exacto, mt.S tam ~ 
bem não fizeram mal. . . 

Existem a.qui muitas familia:s loca.lisa.das em 
diversos pontos. que baptisaram-se e proc2de-
ra~ p~rfeitamente bem. . 

Existe uma. família em Juiz de Fóra., outra 
na. i?ara.hypa cio Soi, Ol).tra em Valença. e exis
tem trabalhadores no :Morro Velho, sendo con
siderados os primeiros mineiros. (Ha diversos 
apqrtes.) . . . 

O facto é que elles não fizeram mal nenhum 
em nosso pa.iz . 

Ha uma indisposiç.ão contra a immigr~r,ão 
para o Brazil; si ella. é pequenina, estar.~.1.da. 
para o Brazil, qual serã. a sorte do nosso pai<~ ~ 

A França que prohi!.liu e revoltou-se contra 
a emigração para o Brazil,essa mesma F rànça. 
diz que ha um trafego de carne human!l. para 
o Brazil; que os immigrante> aqui são malLra
tados e soJirem horrivelmente. Entretanto. 
os nobres deputados devem comprehender que 
si um paiz, com que entretemos relações im
mediatas e que por isso mesmo devia, tra.~r
nos bem, diz isto ; o que não dirão da pabre 
China! 

O SR. PusroENTE-Decla.t•o a v. E:L que 
ha. numero na casa pa.ra. proceder-se a vota
çii.o da> mnterias de ordem do dia; por isto 
peço n. V. Ex. que conclu:1 ou interrompa o 
s~u discurso. 

O SR. CosrA MACHADO- Sr. pres ident~ . eu 
desejava. a.caba.r o meu discurso j:i. por tnn· 
tas Veze3 interrompido. 

O Sa. PRESIDENTE- Eatã.o V. Ex. quelra. 
resumir as suas considerações. 

_o SR. CosrA ~ACUADO - Sr. pres!de~te, eu 
nao posoo reslimtr tanto quanto deseJ&.t"la para. 
satisfar.er a V. Ex., de modo a pl'ejudica.r a 
expnsi<:ã,o de minht~.s ideàs. O assumpt.oé im
portantíssimo e interessa grandemente ao 
nosso paiz ; nelle agitam-se dous partidos, e a 
imprensa tem diSl:Utido es(.e Msumpto com 
grande largueza de vishs. Eu não hei de r e
sumir as ininllas idéas de modo a deixai- as 
sem nexo ; acho, pois, conveniente inter
romper o meu discurso, e colitinuarai de" 
pois, si V. Ex:. me der a palavra. Craió 
que não ha numero pa:.ra a votação. 

O SR. PaESIDENTE- lia. numero, tanto 
assim que a. lista da porta accusa a presença. 
de 107 Srs . deputados. 

São approva.das sem debates as seguintes Não se póde Sr. presidente, tirar de um ar
gumento particular uma conclusão geral, para 
lançarmos a. deshon1•a., o oprobrio a um povo REDAQÕES. 
que não merece. 

Isto, Sr. pre.,~idente, nã.o e prudencia, não é Do projecto n. 6 B-1892 ; das emendas ap-
j~stiça., não é patriotismo, não é política. provas pela ca.mara. ao projecto do Senado 
(Apoiados e mio apoiados.) n. 11- 1892, do projecto n. 31-1892 ; do 

Ha poucos dias eu dizia. que tinha muito re- projecto n. 72 132; do projecto n. 83-1892; da 
ceio de que essa. pequena corrente de immi'- emenda approva.da. pela ca.m~ra ao proje~to do 
gração européa. que existe em nosso paiz ces- Senado n. 96-l892;da. emenda. appro.vada. pela. 
~~é. repentina.111:ente. _ . . Ca.mara.ao projecto do Senado n. 14.5; do :pro-

Poli;! bem; eu tt~ha. alguma;~~ nas c~ms1- jecto n. 160-1892.; do pl'Ojecto n. 81-189"2. 
dera.ções que então a.dduzt; e na.o e no di!!- do Votacão, em di~ussão unica., do projecto 
infortunio que havemos de tomar med1das n. 87 E, fixa.ndo a despeza do Ministerío das 
co~venientes . . . . . . Relações Esteriores para o exercici•J de 1893 . 

. A Ga;et~' de NotJcia_s de 2 de setembro, p~- 0 Sn.. PRESIDENTE-Vou submetter a votos 
blica. na. parte ~Jtqr1al _!!IIl artigO a respe1to as menda.s apresentadas ao prolecto. 
da corrente de 1mnugt~çao. . e . . " . . 

Sob a epí"'raphe-0 Brazil na Eui'opa-!liz O SR. Au<iusro MoNr E:-IEGRo (pela oPd~m) 
ella. (Lê.) o . . • _ . . _ pede que seja. .s,ubmettida a v~tos em primeiro 

Couftirma. JSto o que disSe ou nao 1 . loga.r a emendíi. ao n. 4 do art. 1•. 
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~· submettida. a votos e a.pprovada a se· 
gumte emenda : 

Ao n. 4 do art 1": 
Em vez de 100:000$, diga-se: 90:000$000. 

. E' regeita.da emenda ao n. 5 do mesmo ar
tJgo. 

Em seguida é subwettida. a votos e re"'ei-
tada. a emenda ao art. 2 _o. "' 

Fica. prejudicada a emenda ao n. 2. • do 
art. 1.0 

. E' ass~m. emendado, adaptado e remettido 
a comm1ssao de redac~,;ão o seguinte. 

PROJECTO r;, 87 E 

O Congrêsso Nacional decreta : 
. Art. J.• E' o Presídente da Republica auto

t'lsa.do a despender peln. reparti~oão do Minis
teria das R.elações Exteriot·es, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a. somma. de 
1. 637:3000$000. 

A saber : 
I . Secretaria de Estado, moe-

da do pa.iz ........... .. 
2. Legações e consulados, ao 

cambio de 27 d. por 1$. 
:ficando elevada â. I• clas-
se a legação da. Santa Sé 
com um I • secretario, 
suppresso o logar de 2", 
e ficando elevado á ca-
tegoria. de l• classe o se-
cretariado da le.,o-ação do 
Mexico; suppresso ·tam· 
bem o logar de 2• ...... 

184:000SOOO 

1.053:300$000 

50:000$000 
3. Empregados em disponíbi· 

liaade, moeda do pa.iz •• 
4 · Ajudas de custo, ao cambio 

de 2-7 d. por 1$000..... 100:000$000 
5. Extraordinarias no exteri

or,sendo 6:00(}:5 para des
pe1;aS 9,e publicidade em 
Paris,6:000.~ para. o mes
mo fim em Londres,3:000$ 
emRomae 3:000$naBel· 
gica., ao c:J,mbio de 27 d. 
JlOl' 1$()00 .... · ...... · • 

6. Extraordinarias no interior, 
6('):000$000 

Para,"llay, Portugal, Russia, Austria e Hes
panha, com 20:000$ ; de 3• classe·, as de Ve
nezuela,_ Perú, Bolívia, Suissa e Belgica., com 
a qua.~tm. de 15:000$000 . 

L F1ca. creado um consulado em Vigo e 
transferido para Orlessa o de. S. Petersburgo. 

Il. Os_ actuaes 2'5 secretar10s das lega:<;ões 
do Menco e da Santa . Se serão aproveitados 
nas vagas de 2"•_secretarios que se abrirem · 
em outras legaçoes com as promoções aos ~ar
gos de 1 •• secretar i os daquetlas. 

m. Continuam em vigor as disposições dos 
ns. li, III e IV do art. 5° da lei n. 26 de 30 
de dezembro de 1891. · 

A~t. 3.• Revogam-se as disposições em con-
trarw. · 

Votação, em 3> discussão, do projecto n. 
161~ deste a~no, autori~ando o governo a 
abr1r um credito supplementar de 540: 000$ a 
verba n. 17 do art. 7• da lei n. 26 de 30 .de 
dezembro de 1891. 

O SR. PRESIDENTE declara .que n;;;o ha e
mendas ao projecto. 

Subroettido a votos, e approvado em 3' dis: 
eusgão e remettido á commi~são de redacção 
oseguinte 

PROJECTO N. 161-189"2 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• Fica o Poder Executivo a.utorisado 

~ abrir um .credito :;~pplementer de 540:tmiJ$ 
a :verba do n. 17 do art. 7• da. lei n. ':';3 de 
30 de dezembro de 1891. 

Art. 2• Revogam-se as -disposições em con
trario. 

Votação, em di.scussã:o unica, .de pr:(,)jecto 
n. ! 78, deste anno, mandando cessar da .da.ta 
desta lei os effeitos da reforma do capitão João 
José .de O li v.eira Freitas, que de :verá :~:ev:.erter 
para o quadro etlectivo do exercito e ser in· 
cluido na arma de ca:vallaria., não contando
se-lhe para a :promcx:ão o tempo. em qu,e es
teve re.formado. 

E' submettido a votos e a.pprovv.d.o, sa.Lv.a.s 
as emendas, o seguinte 

PROJECTO 
moeda do :paiz.......... 10:000$000 

i. C0mii).jsF'âo de limites, ao O congresso Nacional resolve: 
caml;lio de '27 d. por 1$ 170:000$000 Art . L • A p_artir da d.ata. -desta lei cessam 

Art. '2. • Independente da cat~oria da lega- os effeitos Q.a reforma .do capitão João José -~e 
çã.o e da do ministl•o, serão as ai-versas lega· Ol1veira Fr€itas, que deverá. reverter ao ~'UBI
ções -!;livididas-em tres cla-sses, conforme as dro effecti'I'O do exercito e ser inc-luido na 
9-?SP~as de representaç-.ã.o, sendo: de l~ .classe, arma de ~va.Uaria, não contando-se~lhe ~ 
·~dos l'Js~os Unidos d,a ,Amer~<:a 4o Norte, ,a prOip.oçjip 9 tempo em que est~ve refor· 
C.hil.e, R~~blica Argentina, Urug~ay, .G~- mado. 
Bret.'\nha, França, Allemanha, ltalia ~ smta Art. 2.•' Re>ogam·Se as disposições ~m con-
Se, COJ;D 2.4:000$ ; de 2• cla...o:se, as do Mexioo, trario. · 
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E' submetiido a votos em seguida. e rejei
tado o additivo dos Srs. Severino 'Vieira e 
Paula Guimarães. 

E' r~jeitado o artigo additivo dos Srs. Mar
tinha Rodrigues e Bn.stos do Nascimento. 

E' fu.mbem rejeitado o additivo do Sr. Nilo 
Peçanha.. 

E' rejeita.do o additivo do Sr. Marciano de 
Magalhães e em seguida o do Sr. Caetano de 
Albuquerque. 

O projecto e remettido á commis5ão de re
da.cçij.<l. 

· O Sr. Arthur Rios-O regimento 
esta.belece que só tem uma discussão uuica. os 
projectos relativos a interesses individuaes. 
Entendo que interpreto bem a disposição re
gimental, não julgando incluida. neUa. a ma 
teria. do projecto que foi ::tpprovado pela Ca
ma.ra. 

Trata-se ó.a revogação de actos do Poder 
Excutivo; actos que não podem ser sinão 
baseados em lei e por consequencia. revoga..ção 
de lei. 
Nã~ se tratando de matería de interesse 

individual, parece-me que esse projecto não 
deve ser daquelles que sô tem uma di:;cus._Qjio 
nesta casa e que a mesa, salvo muito respeito, 
que professo IJelas suas decisões, nã.o inter· 
pretou bem o regimento, dando a ess projecto 
uma discussão unica. 

E' esta. a o~servação que tinha a fazer. 

O no~re deputado pela Bahia.. cujas inter
pretaçues estou acostumado a aca.t1r e se
guir, pretende ago1"a. que a mesa revogue 
uma deliberação sua, ja sanccionada. com o 
votoda Camara. 

~~ a Camara votou e acceitou que o projecto 
deVIa t9r_ uma discussão unica, neste caso me 
parece nao h a ver razão para que ella vá re
tra~r - se de uma votação j ã. dado. sobre este 
proJecto. 

Assim. anteponho, ao p~dido ou requeri
me nto do nobre deputado, outro, pedindo a 
V. Ex. que ~antenha a su3. deliberação,visto 
como este proJecto trata. de interesses ind.ivi
dua.es. 

O Sr. Presidente-A mesa, com a 
devida venia, ja tinha da.do decisão sobre a. 
materia ~o requeri~ento do nobre deputado 
pela. Bah1a, que alias poderia ser acceito na 
occa~iã.o que o projecto foi dado pal'S. ordem 
do d1a. Agora, porem, depois que o projecto 
correu os tramites regimentaes como se fosse 
da natureza da.quelles que só devam ter uma. 
unica. discussão, a mesa. não póde modifica.r 
nada. a respeito. 

Votação em 2• discussão do projecto n. 118. 
deste anno, autorisando o governo a reoraa. 
nisar o serviÇQ da Repartição Geral dos T;.e
gra.phos e a alterar o respectivo regulamento, 
segundo as bases que estabelece. 

0 SR. PRESIDENTE declara que SÔ ha emen
da ao art. 2.• 

o Sr _ President-e-Creio que o lp' submettido a votos e a.pprovado o se- . 
projecto é da na.tureza da.quelles que devem .gmnte 
ter uma sô discussão. Art- I. • Fica o governo a.utorisado a reor-

Se ·V- Ex. requer algum accordo contra a. ga.nisa.r o serviço da. Repartição Geral dos 
indicação da mesa.. n~o tenho dilVida. em sub- Tele,crraphos e a alterar o respectivo regular
metter esse requerimento a approvação d3. mento, de ~~rdo com as seguintes bases : 
casa. A Repa.rtlçao Ge~l dos_ Telegraphos ficara 

a. cargo de uma. dtrectona. geral e consta.l"á. 
O Sr. Arthur Rios;-Quiz apenas das tres divisões seguintes : 

fazer a indicação que apresentei. I: • ~dmínistraçã.o geral, que comprehen-
dem dtrectorra. secretaria, a.rchivo thesou
raria, almoxarifado, linhas e estaçÕes -O Sr. Cassiano do Nasci

JD.ento-0 projecto esta colloca.do na ordem 
d.o dia-para ter umadiscuss[ounica, e me par 
rece que muito bem colocado, visto trata.r-se 
de materia que diz resneito a interasse indi-

2. • ~ecç_ão techni~, que tera a seu éargo a. 
orgam.saçao de proJectos e mais trabalhos te
chnicos relativos ao serviço telegraphico e 
comprehenderá es~riptorio central. escripto
rio de desenho, gabmete de experiencias aula 

0 SR. 0ITICICA.-lsto não e interesse imli'l"i· telegraphica e officinas ; ' 
dual. 3. a Contadoria geral ou secqã.o da receita e 

'Vidual. • 

0 SR. CASSIANNO DO NASCIME.'O'O-E' . inte
resse individual, visto como va.e aproveitar 
a}leuas a um individuo; e porta.nto muito 
hem a.ndou a mesa em colloca.l-o na ordem do 
dia como tendo uma unica discussão ; porque 
a · disposição· do regimeuto ~ bem expressa 
quando diz que toda. a vez que um projecto 
se 1-e1ira a interesse individual, deverá ter 
uma. 'linica. discnssão. 

despeza. geral da repartição. Na séde de cada 
districto haverâ. uma sub-conadoria incum
bida da fiscali~ da receita. e despeza no 
mesmo districto. 

o Sa. PREsJDE:>."Tlil declara. que ao art. 20 
ha uma emenda substituindo a. ta.bella deste 
!1-rtigo por uma. outra mais restrictiva e por 
lSSO vae submetter a votos o artigo, salvo a 
t.a.bella. . . 
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SubÍnettido a votos, é a.pprovado o seguinte 
Art. 2. • A hierarchia e os vencimentos dos 

funcciona.rios da Repartição Geral dos Tele
graphos serão regidos pela. disposição da se
guinte ta.bella : 

Submettida. a votos, é approvad.a a. seguin
te 

TABELLA DO ART. 2" DO PROJECI'O N. 118 

' f• di1!iStíO 

Adminis~.d:o geral 

Directoria: 
1 director geral. ....... . .. .. 
1 vice-director ............ .. 
1 engenheiro-ajudante ..• ..•.. 

Secreta.rta: 
1 secretario ................ . 
1 primeiro escriptura.rio .... . 
2 segundos ditos a 4:000$ ... . 
2 a.ma.nuenses a. 2:400$ •..... 
1 porteiro .•.••.. •..•. ..• • ... 
2 contínuos a. 1:800$ ..... ... . 
2 serventes, dia.ria. a. te 3}600. 

Archivo: 
I offi.cial-archivista.. . . . . . . . . 
1 a.j uda.nte do a.rchi vista. .•. . . 

Thesoura.ria.: 
I thesoureiro (inclusive 800$ 

para quebras) .. .... . .. ... . 
I escrivão ..•......•...•.... 
1 fiel. .... ..... ... · ...• •.... 
l ama.nuense ......... - ... .. 
1 continuo ............• •.•.. 

Almoxarifàdo 
I almoxarife ... •..... •... . . . 
I escrivão .................. .. 
1 despachante ............. .. 
1 tle1 ..................... .. 
2 2•• escripturarios a 3:600 .. . 
2 ama.nuenses a. 2:400$ .•.. •. 
1 encarre.,oado do deposito ..• . 
1 continuo ................ .. 
1 mestre da lo.ncha ... . .•.... 
1 machinista .............. .. 
l foguista .. ............... .. 
5 marinlteiros ( d.iaria.s ate 

3$600\ •.••••••••.•• •• •• •• . 
2 serventes (cüarias até 3$600) 

Linhas e estações: 
1~ engenheiros chefes de dis· 

tricto a 8:400$ ....... -. .. 
10 inspectores . de ]a classe a 

30 ~~~e "io'c~~~~ 4~200$: 

15:000$000 
10:800$(100 
6:600$000 

6:600$000 
4:8008000 
S:OOOSoOO 
4:800$000 
2:400$000 
3:600$000 

4:8~ 
2:400$000 

6:800$000 
4:800$000 
3:200SQOO 
2:400$000 
1:800$000 

5:400$000 
3:600$000 
3:600$900 
3:200$000 
7:200$000 
4:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
2:4.00$000 
2:4.00$000 
1:800$000 

134:400$000 

54:000$000 
126:000$000 

30 ditos de 3• classe a. 3:000$. 
70 feitores de linha (dia.ria de 

2$500 a. 5$ ) .......... .. 
400 guardas (diarias de ~a. 4$) 
400 tra.ba1hadores (diaria de 2,5 

a. 5$ ) .......... . ........ . 
lO telegra.phistas - chefes a 

6:600$ ......•.... . ... .. 
50 ditos de I> classe a 4:800() 

100 ditos de 2" dita a. 3:BOOS 
240 ditos_ de 3' dlta a 3:000$ 
200 praticantes a... 2:000$ 
1 2•igias de I• classe a. 1 :20()$ 
15 ditos de 2• dita. a 960$000 

IOO estafetas de 1 a di-
ta. a.. .. . .. . .. 1 : 200$000 

200 ditos de 2• dil.c1.. a 9605000 
90 serventes(diariaaté 3$000) 

Secção technica 

Escriptorlo central: 
1 chefe ....... ..• ....... , •. 
1 telegraphisia-chefe ...... .. 
1 1• escripturario .......... . 
1 2' dito .... .. ....•..•.. .. .. 
2 ama.nuenses .... ... ..... .. 
1 continuo ......... .... . .. . 

Escriptcrio de desenho: 
1 desenhista-chefe. . . . . . . . . . 
2 ditos ajudantes a. 3:000$ .•. 

Gabinete de experiencia.<;: 
l engenheiro ......... .. .. .. 
1 auxiliar .. . .. · .......... .. 

Aula t~legraphicct : 
I engenheiro .... . ......... .. 
I telegra.phista. de I• classe .. . 

Officiaes: 
1 chefe .•...........•.....•. 
1 ajudante ... ...... ........ . 
6 operarios de 1• classe (dia ria 

de 10$). 
9 ditos de~ dita. ( d.ia.ria. de 8$) 
24 ditos de 3 .. dita (diaria de 6~) 
lO aprendizes (diaria ate 3:s) 
3 serventes (dhu'ia ate 3.~) 

Contadoria 

Escriptorio centr&I : 
1 contador geral .. .. . - . ...... . 
I 1• escripturario ........... . 
1 !tma.nuense ... ............ . 

159 

90:000$000 

79:200$000 

9:000$000 
6:600$000 
4.:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

6:600$000 
6:000$000 

6:60()$000 
2:40Q$000 

6:600$000 
4:800$000 

7:000$000 
5:400$000 

9:000$()()0 
4:800$()00 
2:400$000 
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Duas seccões : 
2 chefes de secções. o ••••••••• 

4 I •• e~cripturarios a 4:800$. o 

4 2 .. ditos a 4:000$ .......... . 
G amanuenses a 2i400~ ••.•••. 
2 continuas a 1 :800$ ....... .. 

Sub-contadorias de 1~ classe: 
8 sub-contadores a 4:800$ ....• 
8 thesoureiros (inclusive 400$ 

para quebras) a 4:200$ ... 
8 2•• escripturarios a 4:000$ .• 
16 amanuenses a 2:400$ .•.... 

Sub-contadorias de 2• classe: 
8 sub-contadores-thesoureiros 

6:000$000 
19:200$000 
l6:000:s000 
14:4008000 
3:600~'000 

38:400$000 

33:600$000 
32:000$000 
38:400$000 

a 4:200$........ .... . . . . . . . 33:600$000 
8 3" escripturarios a 3:000$.. 24:000$000 
16 a.manuenses a L800$...... 28:800$000 

S. R. Sala das sessões, 8 de setembro de 
1892.-Anhur Rios, 

Fica prejudícada a tabelia primitiva. 
0 SR. LUIZ DE fu'iDRADE (pela ordem) pede 

verificação da votação. 
Procedendo--se à verificação, reconhece-se 

que a iabella foi a:pprovada por 61 votos con-
tra'«· · 

São successivamente submettidos a votos e 
. approvados os seguintes a-rtigos ~ 

Art. 3.0 Os telegraphistas de Ja e 2• classes 
são .eq~iparados respec~ivamente aos telegra
phistãs de 3• classe e praticantes. 

Art. 4." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Ó projecto assim emendado, é adaptado em 
2• díscussão e remettido á. commíssão de orça-
mento, · 

E' submettido a votos e rejeitado o reque
rimento do Sr. Vinhaes, apresentado na ses
são de 27 do passado. 

O SR. Ii\"DlO no BR.Azu, ( pela ol·dem ) pede 
v,erificação da votação. 

Procedendo-se á ver~fi.c.ação, reconhece-se 
que o requerimentQ foi rejeitado por 56 
votos contra 54. 

E' em se,o-u.i.da submettido a votos e rejei
tado um outro requerimento do Sr. Yinhaes, 
apresentado a ~ do passadQ. 

E' rejeitado o requerimento do Sr. Angelo 
Pinheiro e outros, apresentado a 2.2 do passarlo. 

E' rejeitado o requerimento do Sr. Jesuioo 
de Albuquerque, apresentado a 25 dopassad o. 

E' submettido a votos e approvado o seguinte 

com o Lloyd Brazileiro para. o serviço de m
ve.,«ação a vapor na linha do centro, cópias 
das tarifas de fretes e passagens na mesma 
linha.. 

Sala. das sessões 28 de julho de 1892.
Novaes Mello. 

E" rejeitado o requerimento do Sr. Almino 
Affonso, apresentado em 12 do passado. 

E' submettido a votos e a:pprovado se
guinte 

ReqtteJ·imento 

Requeiro que se requisite do Poder Executi
vo informação sobre os pontos .designados do 
territorio da. União onde se vão montar lnza.
retos para :previnir a invasão do cholera
morbus. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 189'2.
Joao VieiYa. 

E' submettido a votos e rejeitado o reque
rimento dos Srs. Badaró t> Alexandre Stoc
kler, apresentado na sessão de 2 do corrente. 

0 SR.. OLIVEIRA. PL.--."TO (pela ordem} pede 
verificação da. votação. 

Procedendo-se a verifica.c:ão. reconhece-se 
que o requerimento foi rejeitado por 56 votos 
contra 54. 

E' submettido a votos e approvado o se
guinte: 

Requerimento 

Requeiro que a mesa requisite do governo: 
1", cópias das tarifas de fretes .e passagens 

das em :prezas de viação do Estado ou por elle 
su bveMionadas; 

2', cópias das ta.bel..\a.S de distancias de .cada 
uma dessa-s emprezas, tanto de viação ferrea 
como de navegação. 

Bem assim requero que o governo informe 
qual a renda bruta e a despeza, a."por.centa
gem~a despeza sobre a. ;receita, nos ul.timos 
lO a.nuos, das referidas emprezas e tambem o 
custo de cada :uma das .ferro-vias .do Estado. 
tudo até 31 de dezembro ultimo. ' 

S. R..- Sala da.s sessões, 20 de julho de 
1892.-Cactano de AlburzHerq.~e. 

E' rejeitado o requerimento do .Sr. !lellar
mino de Mendonça, apresentado a .29 .de julL..; 
do corrente a uno. 

E' rejeitado o -requerimento do Sr. BeiJar
Requeiro que se peca ao governo, pelo: mino· de Mendonça, apresentado a 5 -do :pas

Ministerio de Agricultura, cópia do contracto sado. 
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São succe..o;:sivamente submettídos a votos e 
approvados os seguintes · 

pa.iz, quando se julgarem prejudicadas em 
seus direi tos. 

Requerimentos 

Requeiro que. por intermedio da mesa da 
Ca.mara, se solicitem do Poder Executivo as 
seguintes informações : ... 

2', si é exacto que o producto das vendas de 
poules tem deixado de ser applicado em pre· 
mios ao desenvolvimento da. raça cava.llar, 
convertendo-se os ditos estabelecimentos em 
casas de barato. 

1•, si a partir de 1890 hou-ve para a Euro
pa encommenda de dragas destinadas ao ser· 
viço de desobstrucçã.o do porto e barra. do 
Desterro, e, no caso a:ffirma.tivo, si foi essa 
encommenda. reiterada e qual o motivo ·por 
que não foi ainda satisfeita ; 

2•, que destino teve a verba de 300 contos 
consignada. no orçamento vigente da. agricul
tura. para a. compra de dragas necessarias á. 
desobstrucção do mesmo porto e do de Para.· 
nan-uá.; 

Sala. das sessões, 9 de setembro de 1892.
Lui:: Murat.- Epitacio Pessoa.- A. Caval
canti.- T. de Car1Xilho.- Espirito Satllo. 

Requeremos a nomeação de uma commis· 
são especial de tres membros :para., tomando 
conhecimento de todos os projectos e pedidos 
de isenção de impostos, organi.sa.r um plano 
geral de isenção. 

Sala. das sessões, 16 de agosto de 1892.
l!orncro B aptista.- Bellannino CarntSiro.
Borges de ..'rfecleiros. 

0 Sa, PRESIDENTE - Va.e se proceder á. 
vow.ção das materias cuja discussões foram 
encei'radas na. sessão de hoje. 

3•, cópia. dos relatorios apresentados acerca. 
das obras de desobstrucção da barra. e porto 
do DeSterro, bem. como dos apresentados pelo 
engenheiro ajudante encarregado daquelles 
trabalhos. Votação, em discussão unica, da emenda do 

Senado, ao projecto n. 72 E, fixando a. força 
Sala. das sessões, 11 de agosto de 189-Z. - naval paro o exercicio de 1893. 

Lauro Muller • Submettida a votos e approvadA a seguinte 
Requeiro que se nomeie uoa commissão es- emenda : 

pecia.I que. revendo as disposições esparsas e Ao art. 3.• Accrescente-se no lagar compe
a lei de 1857 sobre estradas de ferro, apre- tente :- tres pba.rma.ceuticos 2•• tenentes e 
sente um projecto de lei que consulte os inter· tres guardas-marinha. 
esses actuaes da. sociedade, especialmente os 
referentes à policia d~ estradas, ill> responsa- Em s~nuid.a. e o projecto assim emendado re
bilidades da.s companhias e à garantia indivi· mettido á comm.issão de redacção. . 
dual. . Votação, em ao. discussão, do projecto n. 19, 

Sala. das sessões, 24 de agosto de 1892. - a.utorlsando o govC!llo a e~mceder aos o1flcia.es . 
Urbano de G()'U'Ilêa. , e praças do exerc1to ma1.0res de 21 annoe 

_ _ _ dispensa. do excesso de idade pa.ra. a matricula 
~u~ que~ SOliClte do governo as se- nas escolas militares da Republicn. 

gumtes informa.çoes : s b tt"d tos · _., .-,., dis . u me 1 o a vo e approv ...... o em.-,- • 
I•, st o decreto·de 10 dt: ~mbro do 3.D:llO cussão e remettido á. commissãoderedacçifu o 

passado, concedendo ammstta a. todos os m- seguinte ' 
di.,;duos que directa ou indirectamente to-
ma.ra.m parte nos movimentos armados, oc-
corridos no Parã. em dias de junho do m~mo 
a.nno, produziu os seus etfeitos legaes ; 

2•, no caso affir.mativo, por que após o re
ferido decreto continuou o processo instau
rado contra. o cadete Francisco José Pereira 
Pa.checo Filho, por faetos relativos áquelles 
moviiilentos, sendo o mesmo cadete conde
mnado a 30 annos de prisão, no cumprimento 
de cuja pena ae acha ? 

S.R. Sa.la. das sessões, 12 de agosto de 1892. 
-Martinho Rodrigues. 

Requeiro que, por intermedio do ministro 
da. justiça., se peçam a.o governo, as seguintes 
informações: 

1•, si e exa.cto que nos regulamentos das 
sociedades exportivas ha. disposições probibin
do que as partes appellem pa!3- as justiças do 

Can.a:a V. V -· 

PR.OJEOTON. 19-1892 

O Congresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torisado a. conceder dispensa do excesso de 
idade, até 25 annos, aos o.fil.ci.aes e praças do 
exercito que dese.iarem se matricular na.s 
escolas militares da Republica e que, por 
circumstancias alheias á sua vontade, não o · 
tenham podido fazer dentro dos limites.:ftxa.
dos pelos respectivos regnlamentos. 

Votação, em 3• discussão, do projeclo 
n. 56 A, deste anno, interpretando o§ 20 do 
art. 1° do decreto n. 1420 D de 21 de feve
reiro de 1891 relativo · á aposentadoria d0'3 
magistrados. 

E' submettido a. votos, · approvado <3m. 3>· 
!l 
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dl~cUS!Iíto o remettido á commissão de re- Art. 2. • Entende·se por navegação de ca-
uo.cçiio o seguinte botagem a que tem por fim a, eommunicação 

e o commercio directos entre os IJOrtos drt 
PROJIOO'!O N. 56 A-1892 Republlca, dentro das agua.s destes e dos rios 

Art. 1.• o§ 2' do art. 1• do decreto n, 1420 que percorrem o seu territorio. 
D, de 21 de fevereiro de 1891 não compre· Art. 3.• Para um navio ser considerado 
hende o tempo de servicos que foram presta- nacional eXige-se: 
dos nos cargos de ma"'istratura ou semelhan- I) q_ue seja propriedade de cidadão brazi
tes ate á organisação dos estados, o qual paro. Ieiro, ou de sociedade ou empreza com série 
os eífeitos do art. 39 do decreto n. 848 de ll no Brazil, gerida ou administrada exclusiva. 
de outubro de 1890 será computado integral- mente por cidadãos braziieiros; 
mente nas aposentadorias ji1 concedida.s ou 2) que seja na. vogado por ropitão ou mestre 
que o forem aos juizes federaes. bmzileiro; 

Art. 2.• Revogam·se as disposições em con- 3) que, pelo menos, dous terças da equipa· 
trario. gem sejam de brazileiros. 

Votação em 3a diseussão do projecto n. Art. 4." Aos navios estrangeiros e pro-
48 A. deste anno, que regula a navegação de hibido o commercio de cabotagem, sob as 
cabotagem. penas de contrabanilo, senuo·lhes, entre· 

O Sa. PREsiDE"''TE declara que ha diversas tanto, :permíttido: 
t~mendas M projecto que vae submetter a l) carregar ou descarregar mercadorias c 
votos. 01)jectos pertencentes a administração pu-

E' submettido a. votos e approvado o se- blica.; 
guinte additivo : 2) entrar em um porto por franquia e se-

Art. Durante cinco annos,contadosda publi- guír com sua carga para outro dentro do 
cação desta lei, e gratuita. a matricula de todo prazo regulamentar ; 
o pessoal para a marinha. mercante, salvo o 3) entrar por inteiro em um porto e seguir 
sello do requerimento. par11 outro com a mesma carga no todo ou 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1892. - em ];)arte, despachada para consumo ou re-
J • .Retumba e outros. exportação ; 

E' em seguida approva.do 0 se~inte addi-' 4) transportar, de ~ns para outros portos 
ti v o : o da Republl~, :passa"elros de qu~lquer classe 

Art. Os navios nacionaes são obrigados e procedenc1a, su~ bagagens, ammaes e tam
â. vistoria de casco e machina, de seis em seis bem volumes clas~ficados com~ encoiW?-endas 
mezes, sendo para esse fim obrigados a ter os O?- pr~ductos agr1colas e fab:J.S de facil dete

. porões varridos e as caldeiras sujeitas á r1oraçao e valores am~edados, 
pressão de agua e uma nz por anno a. essa 5) receber em maiS de ~m porto 15eneros 
mesma. Vistoria em secco ou no dique. manufacturados ou ,PrOdUZidOs no.pa.lZ, afim 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1892. _ de exportai-os para fora da Repubbca.; 
J. Retumba e ()tttros 6) levar ~occo~ros a qualquer estado ou 

, ' . ponto da Repub!J.ca, nos ca...~ de fome, peste 
E tambem approvado o segmnte: ou outra calamidade· 
§ _1 • • Estas vis~oria~ serão. ~tuifus c de· 7) transportar quáesquer cargas de uns 

verao ser re~uer1das ar~par~1ça.ocompetente, portos }Jara outros. nos casos de guerra ex
pelos. respe~tivo~ propr1etar10s com . antece- terna, commoç.ão intt>rna, vexames e prejui
denCia de 01t.o dias, podendo ~r fez tas ~ ZO$ causados á nave.,"'llçito e commercio nacio
qualquer dos :POrtos da Re:rmblica, determl· nal por cruzeiros ou forças estrangeiras, em
na.d?S em rBo""Ulamento opportunamente ex- bora não haja declaração de guerra.. 
pedido· _ Art. 5. • As mercadorias conduzidas por 

Sala das sessoes, 5 de setembro de 1892.- naYio estmngeiro de um por:to da. RepubJica. 
J. Rc:tumba e outros. podem ser vendidas em outros, nos casos de 

E' submettida.. a votos e rejeitada. a emenda arribada forçada, varação ou torça maior. 
ao§ 2•. Art. 5.• Aos navios da9 nações limitrophes 

Assim emendado, e submettido a votos e e :permittida a navegação dos rios e a.,"llas in· 
approvado em 3• discussão e remettido á teriores, nos termos <las convenções e t:ra-
conunissã.o de redacção o seguirlte ta.dos. 

PROJECl'O N. 48 A-DO SENADO 

.o CGngresso Nacional decreta! 
Art. 1. • . A navegação de cabo~m ·só 

iJódes'er têft& por 'navios nacionaes. 

Art. 7 .• Sobre matricula dos navios e de 
tripola.ção, pilotagem e vistorias se observara 
o que for determinado nos regulamentos que 
o . Poder Executivo expedir para. execu~ã.o 
desta lei. 

Art. 8.• As disposições desta lei entrar:i<J 
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em vigor da da.ta. de sua publicação a dous guerra. e transporte da. União, conforme suas 
annos. lotaçõe~. e dos estndos-ma.iores das esquadras 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em con- e divisões na.vaes . 
trario. § .2. o De 1400 praças do corpo de mari-

O SR. CASSIANO no NASCTh!Er\1'0 (pela o1·dci1~) nhelros namonaes, comprehendiâ.as neste nu
- Achando-se sobre a mesa. dilferentes mero 124 da companhia. de lvla.tto Grooso. 
projectos ,já redigidos, requeiro a. v . Ex. que § 3. • De 300 praças do batalhão na va.l. 
consll\te á casa a dispensa de impressão pacl § 4.• De 300 foguistas na.cionaes ou estran
serem immediatamente votadas as redacçõe~. geh·os, contra7.tados de conformidade c~m o 
Submet~ido e votos, a a.pprovado o requeri- regulamento ~a promulgado para fogms~ 

mento. ext~anumer:ar1os, e~quanto o corpo de ma.r1-
_ . . nhe1ros nuc10na.es nu.o puder fu.zer face a. to-

São success1vamente submet~das a votos e. das as exigencias do serviço navn.l. 
approvadas sem debate as segumtes § 5.• De 3000 ~prendizes marinheiros. 

REDACÇÜES 

Do projecto n. 19-1.892 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uni co. Fica o Poder E:~ecutivo auto

risada a conceder dispensa. do excesso de iclade, 
até 25 annos, aos offi.ci.aes e praças do exer
cito que dese,jarem se matricular nas esco
las militares da Republica e que, por circum
stancias alheias á. sua vontade, . não o tenha 
podido fazer dentro dos limites fixados pelos 
respectivos regulamentos; revogadas as dis
Jlosíções em contrario. 

Sala das commissões, 9 de setell1bro de 189'2. 
-Leovi.gildo Fílgueiras. - Fróes da Orw::. -
Alcides Lima.. . · 

DoJ proj~o n . õ6 B -1.892 

Art. 1.• O § 2• do art. 1• do decreto 
n. 1.420 D de 21 de fevereiro de 1891 não 
comprehende o tempo de serviços que foram 
prestados nos .cargos de magistratura ou se· 

· melhantes até a organi.saç-ão dos estados, o 
qual, para os elfeitos, do art. 39 do decreto 
n. 848 de 11 de outubro de 1890, será. com
putado integralmente na.s aposentadorias 
já. concedidas ou que o forem aos juizes fe-
·deraes. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Saladas commissões, 9 de setembro de 1892. 
- ,ilcides Lima.-.Fh!e> do. Cnt::. 

N. 72 F-1892 

Dt;~ p1·ojecto n. 72 (J 

Fi.J:tl a {orça naval p1rra o exercido de 1893 

O Congresso Nacional decreta.: 
Ar t. l.• A força naval para. o a1:ercicio de 

1893 constará.: 
§ 1.• Dos ofD.ciaes da armada e ctu.sses an· 

nexas que for preciso embarcar nos rta vios de 

§ ô. • Em tempo de ~uerra., do pessoal qu e 
for preciso para attender ao serviço. 

Art. 2.• Fica. o goYerno autorisado: 
L A crea.r uma escola de aprendizes mari

nheiros em cada um dos seguintes esta
dos: 

Amazonas, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Es· 
pirito Santo, S. Paulo, Pa.ranâ. e Rio Grande 
do Sul, e reorga.nisar as existentes, tudo de 
accordo com a seguinte ta.l>ella.: 

Amazonas .. ... ... . .... . 
Pará •. ..• . . ••...• • ...• 
Maranhão .•. ......... .. 
Piauhy ............ .. .. . 
ceara .. .. . ............ . 
Rio Grande do Norte ... . 
Parahyba .• •• • .• ••.. . .• 
Pernambuco .... .. .•.. .• 
Alagôas ... . . . . ... . .... . 
Sergipe ..• . •..• •.•. . ... 
Bahia . .. ..... ...... . .. . 
Espírito Santo ..•.. •• . .. 
capital Federal. .. ... . . . 
S. Paulo ............... . 
Paraná ... .. .. ......... . 
Sa.Dta. Catharína ...... .. 
Rio Gra.nde do Sul.. ... .. 
1fatto Grosso . •.. •.• . ... 

100 
100 
150 
150 
300 
150 
100 
250 
150 . 
200 
250 
100 
350 
150 
150 
150 
100 
100 

Numero de aprendire;. .. 3000 
II. A extinguir, no corpo de marinheiros 

nacionaes, a 3' classe. 
Art . 3.• A disposiç-ão do art . 1•, § 60, da 

lei n. 4.0 ele 2 de fevereiro do corrente ari.nó, 
relativa á. admissão de medicas e pllarma
ceuticos no serviço da armada., será ex
ecutada, em relação aos medicos, crea.ndo-se 
a 5• classe, com 28 cirur,;iões 2<'• tenentes, e 
rP.duzindo-se a. 4• classe o.·2Q cirurgiões I•• 
tenentes, pelo não preenchimento das ·v~ 
que se. forem dando, e em relação aos pha.r~ 
maceuticos sendo tres pha.rmaceuticos 2"' te-
nentes e tres guardas-ma.rinha.. · 

Art. 4.• Revog-J.m-se as disposições em con
trario.- Leo'Oigildo Filgueir(J3.- Frol:! cl~ 
Cru.:;.-.4.lcidcs Limo... .. · · · 
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Do projecto n. 161. - 1892 Mas, Sr. presidente, qual a razão porque 
contra o chim tem àpparecido uma guerra 

0 Congresso Nacional decreta : desabrida , e tanto- ódio, e tanto rancor contra 
· . t. d estaraça1 

Art. I. o Fica ~ Poder Executivo au orisa ~' A lucta começou nos Estados Unidos, espe
a abrir um credito supplementar .de 540:000$ cialmente na California. e a razão está. de
á verba do n. l7 do art. 7o da le1 n. 26 de 30 monstrada por este conceito : «O teu inimigo 
de dezembro de 1891. é o officia.l do teu officto». A guerra nesses 

Art. z.o RevoO'am-se as disposições em con- estados teem apparecido em consequencia da 
trario. "' concurrencia que o chim tem feito com o 

Sala das commissões, 9 de setembro (le 1892. opérario a:o trabalh? europeu. Isto é hoje uma 
Al 'd L ' Fróes da Cnt- cousa mmto conhecida, sobre a qual se tem 

- ct es una.- • · escripto muito; eu julgo portanto desneces-
sario repetil-o da tribuna, · 

Do projecto n. 178 - 1892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 A partir da data.d~sta lei ce~~am 

os e:ffeitos da reforma do cap1tao Joao Jose de 
Oliveira Freitas, que deverá reve~ter ~o qua
dro e:ffectivo do exercito e ser mclmdo na 
arma de cavallaria, não contando-se-lhe para 
a promoção o tempo em que esteve reformado. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 6 de setembro de 1892. 
-Fróes d'l- Cruz.- L. Filgueiras.- Alc'des 
Lima. 

Continúa a discussão do projecto n. 144 A. 
0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O Sr. 

Costa Machado para continuar seu discurso 
interrompido com· a votação. 

O Sr. CJosta Machado-Em uma 
das sessões passadas, tratei de demonstrar 
que a. colonisação européa não podia, ainda 
quando em abundancia, satisfazer a todas as 
necessidades da agricultura deste P' iz, ten
do-se em vista a variedade de climas, te
nho necessidade de sobre este assumpto ler 
hoje o que diz um illustre patrício nosso relati
vamente aos Estados Unidos. E' o Sr. H. Lis;... 
boa. A China e os cl1ins, pag. 364. 

Diz elle : (Lê) 
Ora, Sr. presidente, é claro, claríssimo, que 

a respeito da immigração europea o clima in
flue e influe muito; e a prova encontramol-a 
mesmo entre nós, quando. apreciamos os es
t3dos do Rio Grande, Santa Catharina, Para· 
ná e S. Paulo. 

Os immigrantes dos tres primeiros estados 
não sai em para o estado de S. Paulo, como 
acontece com os immigrantes europeus que 
veem para outros estados da União. 

A razão é muito natural ; explica-se bem : 
é que os immigrantes europeus preferem os 
climas frios e temperados aos quentes. 

Debaixo deste ponto de vista, temos neces
sidade ele uma outra qualidade ele immi
grantes para satisfazer as exigencias de todos 
os outros estados. 

Mas, si porventura, Sr. presidente, pudes
se haver duvida a respeito, um simples facto 
basta para mostrar que a verdade está do 
lado Llaquelles que atlirmam ser esta hostili
dade filha apenas de uma paixão, do inte
resse de uma classe que não póde soffrer a 
concurrencia da raça asiatica como trabalha
dora, como intelligente, como perseverante e 
como sobria. 

No Jornal do Commercio de 28 do mez pas
sado, vem a noticia dolorosa de que em dons 
estados da União Americana houve uma lucta 
tremenda entre operarias, isto é, entre um 
partido que se chama da União-dos uniunis
tas contra todos aquelles que não queriam ou 
não querem fazer gréve e acompanhai-os nas 
suas pretenções. O caso é que houve derra
mamento de sangue, houve muitas mortes 
entre esses operarias, houve o emprego da 
dynamite, o petroleo foi empregado etc. 

Tudo isto. Sr. presidente, para que fim? 
para obrigar aquelles que não queriam acom
panhar os grevistas, os operados que querem 
impôr aos patrt)es o salario de 10$, quando 
outros trabalham por 6$000. 

Pergunto, S1'. presidente, este facto não é 
decisivo, não veio aclarar todàs as duvidas : 
respeito 1 Pois, porventura, esta lucta foi 
travada contra 03 chins? Não ; contra os 
operarias europeus. Já. lá. existe um partido 
contra os italianos, já estão elles sustentando 
que o italiano e peior que os chins. 

Ja vê a Cama1•a que a luota alli não foi por 
causa do defeito do chim; a lucta foi contra 
os que iam de encontro as pretenções da
quelles que queriam que a liberdade domun
do consistisse na sua vontade. 

Mas isto comprehende a Camara que não é 
liberdade; não ha este direito ele impôr a nos· 
sa vontade a alguem. 

O que é liquiclo,é que esse facto veio muito a 
proposito para provar o que temos avançado 
-que a lucta alli é uma lucta no terreno utili
tario; não é uma lucta no terreno da 
moral. . 

Sr. presidente, temos nesse sentido tes
temunhos importantes de nossos patrícios : 
temos o testemunho do Sr. Salvador de Men-
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donça, do Sr. Henrique Lisboa, do nosso d!s
tincto compatriota. Sr, Pedro Cotrim Paes Le
me etlnalmente temos o testemunho do nosso 
intelligente e illustrado patricio Sr. Dr. Jl..!fon· 
so Celso Junior; todos esses testemunhos veem 
confirma_:r o ·que t~mos dito a respeito: a. 
lucta all1 travou-se sono terreno do interesse. 

Mas, como era preciso predicar-se alguma 
cousa. em desvantagem do chim, eii a razão 
porque appareceram todas estas inveneões, 
todas essas injustiças queteem corrido mundo, 
e eis a raz:ã.o por que, em nosso paiz, tambem 
appa.rece uma corrente de opiniões adversas 
á. immigração chineza. 

Havia. neste paiz um poder unico, um po
poder verdadeí ramente n."bi!oluto,personiftcado 
na pessoa. do Sr. D. Pedro II, S. M. o ex-Im· 
perãdor do Brazil. 

Sua. Magesta.deformavn. idéo..~. segundo su!lS 
leitu."3S ; mas o destino tem seus caprichos: 
o lmpera.:ior do Bra.zil não veiu ao mundo 
para governar um povo; Sun Ma.gestade gos
ta.va de astronomia, summa.mente da.do ó. lei
tura, não retlectíndo, não procurando sa.ber 
a1'a.Zão por que faUa.va.-se tanto de um povtl, 
foi sem ma.is nem menos deixando-se ar· 
rastar por uma opinião sem fundamentos ; e 
como Sua Magestade fosse uma especie de 
Imperador da China ... o povo entendeu que 
elle tudo podia fazer. 
· Fnalmente, o povo bra.zileiro abdicou de 
sua independencla, de sua dignidade e de seu 
patriotismo, de sorte que a opinião do lm· 
pera.dor girava por toda. a parte como verda.· 
deiro preceito, como verdadeira. sentença. 

Na. Europa., Sua. Magestade era o repre
sentante deste pa.iz de botocudos ; aqui tinha. 
seus arautos, de sorte que a. opinião de Sua. 
Ma.gestadea.Yolumava.·se na. imprensa e appa.
nr.eu até quem dissesse que Sua Magestade 
era infallivel. visto como elle era impeca.vel e 
sagrado. 

Eis como, Sr. presidente, se formou uma 
opinião que tornou-se uma verdadeira onda 
oontra. a ímmigração chineza. 

O SR. CANTÃo-Entretanto o Sr. Sinimbli, 
presidente do ministerio 5 de janeiro, queria 
esta. idéa. 

O S:&. CoSTA MAcHAoo-Realisou-se o pro
loquio ; antes correr á revelia. uma causa do 
qu~ ter a seu lado um. mio advogado. 

Aquelles que advogavam em 1879 a en
trad8. dos chins collocara.:m a questão em. um 
terreno pessimo. Elles sustentavam (e ainda 
eXistem os discursos) a necessidade da. vmda 
dos cbins para substituir o braço escravo. 

Vê a. cama.:ra. que isto era collocar mâ. a. 
questão; ella tinha contra. si em l•logar os 
abolicionista.s, em 2• lo.,<>ar os positimta.s, 
~m 3• lo.,o-a.r o estremecimento pa.triotico da 
liberdade deste paiz. 

Pois bem ; si acabamos com a escravidão, 
como queremos que ella s~a substituída. por 
um braço que se diz capaz de escra.visar-se ~ 

Não, Srs., naqueJla época, assim como hoje, 
nós nw queríamos a substituiçtto do braço es· 
cra.vo; queríamos augmento de braço e 
braços capazes de estabelecer o estimulo e a 
~oncurrencia.. Eis tudo quanto queríamos. 

Mas esta opinião de S. Magestade correu 
mundo. Parece que com o tem_po, que colloca. 
tudo em seus loga.res e e.'lSa opinião, que tinha 
produzido tantos. estrepitas, vai-se acalmando, 
de modo que a onda vai pouco a pouco che
gando ó. praia. da. realidade. 

A proJ?ria imprensa já está convencida do 
contrar1o. 

Não ha. nada como o tempo para vingar a 
verdade. 

O Sr. GoNçALVES ClrAVES:- Entüo ê ques· 
tilo liquíde.da. 

O S.a. CosTA MAcH.o\DO: - Não é uma. ques· 
tão liquidada; ma.s nós caminhâmos para. li· 
quldal-a, uma vez que tenhamos a ca.Ima pre
ciso. e o. moderação conveniente. E' isto justa~ 
mente o que estou notando no meu pa.iz. A 
imprensa não tem a.quelle zelo de outrora ; só 
um ou outro jornal comba.te a. idéa uza.nd() 
da. arma. do ridículo para fazer rir a. todo o 
mundo. 

Ja disse que uma causa que tem seme
lhante a.rma, é uma causa perdida, porque a 
~.o direito e a liberdade,niio precisam de 
insultos para triumphar. 

Sr. presidente.- não entendo a. logica dos 
chinophobos, eu não a comprehendo ! 

Os chins dizem elles, ni'io nos serv-em por
queveem viciar a nossa. raça.; entretantO di
zem ao mesmo tem:Po: os chins não nos ser
vem, porque nã.o são comtantes, não pa.ram, 
vão embora, não assemelham-se! 

Em que ficamos ? Servem ou não servem, 
:ficam ou não ficam ? 

O chim, dizem el).es é muito estupido, at ro· 
phiado, não tem força.; entretanto dizem ta.zn. 
bem: o chim fa.z concul'l'encia ao trabalhador 
eUl'opeu, e é por isso que elle é repudiado. 

E o meu nobre collega a quem respondo, 
com grande habilidade, não querendo contes· 
sar que a guerra. do chim era. pela. concur· · 
rencia que elle fazia ao trabalhador europeu, 
diz que era em consequencia da. maioria., que 
era por ser em numero superior ( leiam n seu 
discurso ) que os e':ll'Opeus, não. podiam _lu· 
cta.r contra a quantidade numerwa. do chnn. 

Mas, Sr. presidente, é o contrario j usta
mente qne se dá.; no mesmo tempo em que 
entraram, por exemplo para. a C&lifornia. • • 
250.000 cbins, entrara.m para os estados lll.li· 
dos, 8 milhões e 200 mil europeus. 

Não é portanto esta :razão. 
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·Ao passo que faliam assim do chim, dizem: 
o ehim ...• nos empobrecerá. 

Mas, Sr. presidente, um trabalhador fraco, 
sem intelligencia, estnpido póde ganha.r di
nheiro para leva.r ·para o seu paiz ~ Parece 
que devia. pedir esmolas. 

Entretant{} e justamente o contrario: e é 
um ponto em em que o cllim dist!llgue-se ca
balmente do europeu. Nunca se viu um chlm 
esmolando pelas ruas; ao passo que na colo
nia européa. este fa.cto e muito commum. Não 
p!'oc'Uram colloca.r-se, :fica.m sem meios de su-
1Jsistencia; e dahi a pouco tempo pedem a re
patriação, como tenho visto. 

Os chins, vivem separados. não pedem es
molas, porque elles, contam sú comsigo ; t eem 
o espírito da associação em todos os ~entido~. 

Ora, Sr. presidente, eu, nesta questão do 
chins, entendo que devemos estar de sobrea
viso: e por isso disse que a auctoridacle 
de Leroy Beaulieu, deYia ser recehidn nesta 
questão com certa cautela; devíamos esta.r em 
gUarda., vou dizer a C.tmara porque ..... 

Os honrados collega.s sabem !J.Ue, infeliz· 
mente, o nosso paiz e ha muitos aunos ,umn 
especie de colonia frunceza, inglezn. c de ou
tros pa.izesda Europa; não ha n. menor du
vida., 

OS productos estrangeiros, que nenhum 
merecimento tem nos respectivos paizes, sfí.o 
propositalmente emiados pa.l'd. o Brazil. 

Ora, Sr. president~, tanto ciume ha- a este 
re.speito que, não ho. muito tempo, tendo-se 
feito o tratado do commercio com os Estados 
Unidos, foi o mesmo tratado geralmente re
provado na Europa que patenteou decidida 
anttpatllia·para. comnosco. 

E assim aconteceu por que os europeus en
tenderam que por esse meio tinham no ame
ricano mais um concurrente para a sahida de 
ssus generos, para, este debouchd já. estabele· 
cido. 

Sr. presidente, o nosso pa.iz, com o solo 
uberrimo, onde ha a materia :prima em gran
de quantidade, uma vez que disponha de 
trabalhadores, de capitaes, immedlatamente 
ha. . de sacudir de seus h ombros esta tut~lla. 
de muitos seculos. Havendo dinheiro, as in
dustria.s apparecem immediatamente. 

·E a proposito, direi por ~ue v-otei, ha pou
cos dias, contra. o auxilio as industrias. As
siiil procedi poro}ue entendi que essa medida 
não passava. de uma. panacéa. 
· ·O meio de desenvolver as industrias é au
gmenta.r a fortuna. publica e particular ; e 
não se pôde augmentai-a sem a reproducção 
de ca.pitaes e os ca.pitaes são crea.dos pelo tra
batbo. 

Dll que servia. v-otarmos auxilio ils industrias 
si a mão de obra é ca~ 1 Ainda que tivesse· 
mos um systema proteccionista, ainda assim 
não podiriamos competir com o· estrangeiro. 

Mas, si esta e a. idéa. que deve predominar 
no cerebro dos homens politicos, o que con
vem fazer é não desviar a colonisação, que 
póde trazer em pouco tempo a reproducção 
de capitaes. 

Ora, como a Ca.mara sabe, a opinião contra 
a immigração chineza. existe ha muito tempo 
entre nós e o que convem, portanto, aos qu() 
auferem lucros da importação de seu.s pro
duetos para o Bra.zii é alimentar a crença de 
que o chinez não presta. para nada. 

Dizem que Deus escreve direito por linhas 
tortas. Este conceito contem graml.e mor::L
lidade. 

Os ing-lezes, francezes e n.meri"c:mos enten
<lemm que obteriam grande resultado cum
mercin.ndo com o povo chincz, o como esse 
povo viv~ssc fdiz entenderam, que em nome 
da civilis-tÇ<i.o dovin.m bombo.rdcrtr os seu~ 
portos, irnptlr·lho8 o seu opio, tirando dahl 
~ro.ndes rcsu I tn.dos. 
·:-.ra8, perontc o homem quepensa,peranteo 1to· 
mem politico c intcllif!'ente,elles fizeram um 
gr(l,ndo mal {~ propria Europo.,porque bombr.r
de(tnuo aquellas cidades fizetam com que esse 
povo se movesse; e um mn.nda.rim dizia mesmo 
que não bastava is~o, que era preciso quei· 
mar-se o grande pa.lacio de verão em Pekim, 
pam que o povo a.ccordnsse. E elle accordou, 
senhores, e está hoje, como o. espada de 
Da.mocles. suspenso sobre a ca.beça da Europa 
que o Côntempki.. 

Si o chim e intelllgente, se assimila com 
facilidade todos os conhecimentos e todas as 
sciencins, uma. vez em contacto com o mundo, 
uma vez que conheea a ta.ctica moderna e to
dos os recursos scientificos da. guerra, o chim, 
a naç.[o chineza, composta de 500 milhões de 
habitantes póde facilmente vencer a. Eu
ropa. (Apoiados). 

Em vista do exposto o que convém 
ao homem politico das nações civllisadas 
é fazer guerra. á. immigraçiio chineza, é de 
novo isolar a China a.fim de que ella não ad· 
q a ira esses conhecimentos e eu estou mesmo 
convencido .de que as nações que abriram o 
mundo a China estão aL'rependidissimas, 
porque já hoje prev-eem que ha de chegar_? 
dia da vingança do povo chinez, porque Ja 
hoje preYeem que isso é uma. consequencia 
fatal, que ninguem póde obstar. 

Senhores, o Brazil é um paiz vastíssimo, que 
precisa abrir novos mercados para o escoa
mento da sua producção presente e futura. ; 
e nós devemos nos lembrar ·que todos esses 
povos da Europa, aos quaes procuramos imi
tar sómente no que elles teem de ruim, preoc
cupa.m-se muito com a questão economiea, 
a.dora.m o dinheiro que é o seu ídolo, e não 
fa.zem como nós que queremos viver de illu
sões, de sonhos dourados. 

Ora, senhores, desde que nós tivermos rela· 
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ções com o Imperio do Meio, a consequeneia 
tbrçada é o estabelecimento de uma corr~nte 
commercial entre os dous paizes,então e tere
mos entre o numero dos nossos consumidores 
um pa.íz que tem a terça parte da popula.t:ão 
do mundo, e que será fortíssimo escoadouro 
principalmente para :1 nossa. producção de 
c~fé. E por outro lado nós, que consumimos 
por intermedio de outros pa.izes grande parte 
da producção da China, teremos esses produ
ctos a. muito menor preço em virtude da im-

. portação directa.. 
Portanto, pelo lado do trabalho c pelo lauo 

uns relações commercio.es, nós só temos a lu
crar ; e si pelo lado da moralidade, segundo 
o testemunho de pessoas abwlubmcnte insus
lleitas, não lla inconveniente nenhum em cs· 
tn.helecet•mos relações com aqu0Ue pair.. si 
debaixo de todos e~tes pontos de vist,a nü.o lm. 
i11conveniente, pa.ra. que h a. vemos de estar 
briganclo para. que não entrem os chin:; no 
nosso paiz ~ Só :por uma obstinaçilo incompre
hensivel, por uma teimosia inquuliticavel, por 
um :pyrronisn;.o sem nome, poderá esta co.
mo.ra deixar de votar pela immigra.çilo clli
neza. (Apoiado.~ e n1!o úpoiadns.) 

Parece-me- Sr. presidente, que neste longo 
discurso, emtora intet•rompido por diversas 
vezes, o que me tem difficultado a ligação do 
pensamento, tenho demonstrado, comtudo, 
em primeirologa.r: que o dever, unico moral 
santo e respeita vel das nossa.s acções, está do 
lado do projecto, porque o projecto est~ de 
harmonia com os principias republicanos. Em 
seguida tenho demonstrado que o interesse, 
outro movei das acções humanas, está de 
harmonia com o projecto. Falta·me demons
trar que o terceiro movei das nossas acçúes 
o sentimento, está tambem do lado do pro
jeeto ; e por isso vou responder aos senti
mentalistas. 

Dizem elles que a vinda. dos chins será 
uma calamidade, !IOI'que elle vem fazer con
currencia aos nossos. patrícios e pobres. 
Maa é o contrario i e vou dizer pJrque. O 
sentimentalismo e a piedade, a commiseração 
para com os interesses alheios. Ora se assim 
e, esse sentimeuto que não e limitado a 
nenhuma seita nem a nenhum logar, que é 
um sentimento huma.no, deve estender-se 
tambem aos pobres ebins, porque elles em 
quantidade enorme não teem terreno sutllci
enta para trabalhar afim de subsistirem i ao 
passo que tendo nós um IJaiz vasto, immenso, 
enorme, o sentimentalismo deve levar-nos, 
por isso que é um sentimento nobre, elevado, 
humano, altruísta, a chamada para o noS<Oo 
paiz esses desgraçados, que são em todo o caso 
nossos irmãos. 

Mas o engano està ainda em outra parte. 
Dizem os sentimentalistas que os chios veem 
fazer concurrencia. Mas a quem~ aos que tra-

balham ~Isso é que e natural. Aos .que não 
trabalham não se faz concurrencia; ao con• 
traria, é um estimulo, e um exemplo. E que 
doutrina é essa ~ Fazer eoncurrmcia. aos va
dios ~ Pois $Í elles n1í.o tr-il.balham no dominio 
da liberdade ! E' preciso corrigir o abuso da 
H herdade com a propria liberdade. O abuso da. 
liberdade consiste em entenderem alguns que 
não devem trabalhar síuão quanto baste. 
Pois esse abuso sera corrigido pela liberdade 
de deixar entrar a,qui os chins e todos os que 
quizerem trabalhar. 

Sr. presidente, pasmo deante das IJaix:úes 
(\os homens. Aquillo que era uma. virtude em 
outros tempos, hoje é um defeito nos chins. 

Tenho ouvido e lido ctUe a sobriedade sem
pre foi uma virtude. No chim ó um vício. 

Tenho ouvillo sempre dizer que a. concur
rencia. aperfeiçoa. e mora\iso., O chim ó um 
traba.lhnrlor que vem fazer concurrencio.; 
trabalha com ma\sp~rscvm•an~'ll, mais resul

tado ; entt·etanto essa virtude u nelle um 
crime. 

O que não será crime paro o chim 1 Ate no 
modo de tratar e n.te por usar rabi~llo elle 
commette um crime. 

A moralidade christ.ã., meus senhor!!!, Wi. o. 
cada um segundo us suas obras. 

Os sociolistas ou qualquer outm seito. que 
não comprehendo (!Ullrem quo receba cada um 
conforme as suas necessidades. Não sel que 
doutrino. querem applicn.r no pobre chim. To
dos o guerreiam e todos o confundem. 

Eu sei, St•. presidente, que n sociedn.de tem 
o direito d~ prevenir-se, de repellir da aeu 
seio todos os elementos perigosos que silo con· 
trariog ao seu bemesta1• moral, aos Beus di· 
rei tos, á ordem publica, emflm. Não contesto 
esse direito; comprehendendo porem alinal de 
contas que o mundo não e de ninguem. . 

Mas fundada naquella. circumstancio., a so
ciedade que se cria baseada nos seus estatutos
póde supprimil-os. não ha duvida, mas ta.m'O 
bem nü.o ha sociedade alguma que, fundad, 
no direib natural :posso. eliminar de seu seio 
ou prohibir que a.lguem Yenha conviver em 
seu seio, só pela :possibilidade desses indivi
duas commetterem um crime E' impossível 
que os repubyicanos acceitem semelhante tge· 
oria ; seria então destruir um direito, atro· 
phíar uma faculuade só pela possibilidade do 
seu ebuso. · 

Isto que se dá entre nàs a respeit.o da ~m· 
migração cbineza pOde ser romantico, .pode 
ser poetioo mas nao é de um pa.iz livre. de 
um paiz repubHco.no. • 

Sr _ presidente, si é exacto o que disse o 
grande mineiro Bernardo Pereira de Vascon
cellos que a civilisação deste pa.iz veio do.
Africa,porque sem fortuna, sem dinheiro, não 
póde have:!.' civilisaçã.o. em paiz nenhum; 
e da Africa. e veio o trabalhador bruto, e so-
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bre o seu trabalho e que se fundou a. dvilisa" Estamos com questões pequeninas, vamos
ção.essa civilisação que persiste até agora, nos arrastando pelos sonhos da imaginaçã:o, 
segu.e-se que nôs devemos retrogradar e temos pela fanta.oJ.a. dea.nte da. realidade. 
de retrogra.dar neccssarimente porque a pro- Senhores, o inimigo entre nós não esta ba
ducçã.o do nosso pa.iz escasseia de dia a dia. ~~d? ás ;porf.a:s, e~tá. dentro da cida.de, esse 

Ora, Sr. presidente, depois de discutir esta mimJgo e a m1ser1a. 
questão debaiXo de todos os pontos de vista, Estamos importando tudo do estrangeiro, 
falta-me discutil-a debaixo de um outro o povo está clamando e nós nã-o podemos con
ponto: é considerar a questão debaixo do sumir o nosso tempo em questões desta ordem 
ponto de vista anthropologico. • UM SR. DEPUTADo-Devemos cuidar da la-

E'uma questão secundaria, póde se resol- voura que e fonte real da l"iqueza. 
vel-a á. posteriori pelos fu.ctos. 

Pois nós podemos fazer questão debaixo M.ste O Sa. Cos1' A MACHADO disse, Sr. presi~ente, 
t d · ta · t ha. poucos dias desta. tribuna.. expondo mmha.s pon o e VlS • nos que emos uma. raça. -pro- J"déGs acanhadas (ncio apoiado~') que a nossa auctora de tres raças diversas-do negro, do .. 

gentio e do portllguez.. divida. era horrorô.sa, e lava. va.-se a dous mil 
Sr. presidente, e preciso que tenhamos mais seiscentos e tantos contos, além da divida 

perspicacia., que tenhamos um olhat' mais pro- nacional. 
:fundo sobre a.s causas, para que as nossas Ie· Disse a esta ca.ma.ra que não havia meio 
via.nda.des não nos tragam mll.s conse.quen- algum que fizesse com que o ca.mbio subissa ; 
clas. nii.o havia. outro meio sinão a producção. 

E' questão seaunda.ria pa,ra, mil!', porque Tudo mais e artl.tl.aio, é empírico. 
entendo que a ordem das causas. a.s leis pro- Na monarchia tudo foi descurado, ninguem 
videnciaes da. creaçã.o, o movimento evolutivo se importou com isto. 
do espirlto humano, va.e fazendo com que to- os quatros emprestimos da monarchia fa
das as quatro raças caminhem para um ponto rama causa da eleva\ão do cambio actual; 
importante; a fraternisa.ção de todas, deixe- no entretanto dizem que e;;ta l'epublica. não 
mo-nos de prevenções, esta é que é a reahda- -presta! 
de, a humanidade caminha para se tomar 
uma familia humana, ha necessidade da fusão. O SR. CASSIANO no NAsCIMENTo-Deixando 
essa fusão ha de vir; porque é preciso . que os encargos para a Repu blica pagar. 
appareQa uma. raça que possa viver, prosperar .O Sa. CosTA MAci!ADo-Nos primeiros me
em todos os climas. A fusão é for(,-ada e não zes da Republica. o cambio conservou-se alto 
podemos abrir luta contra ella. porque havia 60 mil contos dos emprestimos. 

Querer prevenir um facto providencial, ê Esta é a verdade. 
um absurdo; e um homem pequenino, um Disse e J•epito porque alguns collegas não 
argueiro na immensid::ule, um grão de arêa ss achavam presentes que havia um meio de 
no esoaço luctando com o creador. (Muitos salvar este estado de causas: 1° cortar as des
t~poiados.J · pezas o quanto possivel; 2' nnder as estradas 

Nesta luta, quem sera o vencedor e quem de ferro da. União; 3• substituir o lastro do 
será ·O vencido l A esta pergunta responderá Ba.nco da Republica por a~lices da divida pu
o bom senso e a consciencia dos nobres depu- blica; como medidas completamentares, par 
tados. exemplo, obr!gar os bancos de emiS!!ão a en-

Sr. presidente, o problema· que na actuali- treg,arem o seu capital, estabelecendo uma 
dade nos compete resolver é o economico, va- fusii.o de modo a haver um sõ :padrão mone
mos tírar o nosso paiz das.diffi.cu!dades em tario. 
queelle se acha.. Mas como arremate de tudo, dizia. eu, 

A questão economica é a questão que hoje venha a im.migração chineza, a. africana, em
assoberbo. o mundo inteiro e que tem o nome ftm a concurrencia do mundo inteiro e então 
deNihilismo na.Russia.; de Socialismo na. Alie- estara salvo o paiz. (Ap<~iado$.) 
manha ; de lnterna.ciolismo na. Inglaterra., e Sr. presidente, o projecto que a}lresentamos 
de Communismo na França. a. casa, e que não foi ainda. discutido, tinha 

Sr. presidente, acode-me a memoria. neste por fim garantir a.os estados a. immigraçã.o 
momento um povo hi do Oriente. livre, segundo as suas conveniencias e t•eso-

Constantinopla, em certa época apaixonou-se luções. O presente projecto, que já passou no 
pelas questões de metaphysica, tudo aili se Senado, autorisa em sentido restricto a mte"l"
õiscutia, discutia-se a immortalidade da alma vençã.o do governo federal. 
e outros assumptos,e a.inda discutiam-se estas Em todo o caso o projecto que veiu do Se-
questães, quando o inimigo batia á.s p;>rtas da na.do deve ser acceito. 
cidade. Pois, meus senhores, haverâ. aqui neste con-

E' o que agora. está se passando entre gresso um homem sincero que recónheça a 
nós. · necesSidade de subvencionar a immigra@:o 
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:Pelos cofres federaes ~ Pois entã:o, 16 estados 
hão de concorrer com os seus recursos para o 
cofre federal em proveito de quatro estados 
para onde si quer mandar vir ímmigrantes? 

Isto não e romper com a federação~ 
Não · é conoorrer para que os estados entra 

si e>t&beleça.m lu ta daqui o pouco ? Por que 
senhores~ 

vou explicar. 
Não vindo o chim, os estados começarão a 

mandar vir uns dos outros os trabalba·tores 
de que necessitarem; virá. a lu h. S. Paulo, 
por exemplo, mmd.arà. vir do norte os traba.· 
lbadores de que precisar, e elles virão. Eis 
ahi o descontentamento, em prejuizo da. 
União. 

E' preciso legislarmos convenientemente: 
os estados que mandem vir os tru.b~~olhadores 
que quizerem, chim, turco. ito.liano,jo.ponez, 
A intervenção do pod(•.t• federal rleve s~r s~ 
para. a.nima.r, só pa.ra. bafe,inr e proteger. sem 
despeza. nenhuma. pa.ro. os cofre'> do. Uniuo, 
porque os estados do norte nuo teem obri· 
gação nenhuma. de concorrer pat'll. o. vinda 
de colonos pa.ra. S. Paulo e outl'OS estados 
do sul. 

Esta é a puro. verdade, Sr. presidente. 
Vou concluir, senhores; estou cança.do, sou 

velho. 
Von:s-Não parece. 
0 SR. COSTA MACffADO - Antes de fazel-0, 

lembr114'ei aos meus collegas que os adversa· 
rios dos chins, ou fundam-se em opiniões 
apaixonadas ou suspeitas, ou em vícios que 
so podem ser a.ttribuidos a uma classe in:fima, 
desprezada entre os celestiaes. Si os escripto
res chinezes propalassem entre si que os 
brazileiros são botucudos e 11e,"1'os, seria a 
verdade? Si sustentassem que deviamos ser 
desprey;a.dos, como perversos, porque nesta 
capitaL existe e tem existido uma malta de 
capoeiras que mata pelo prazer de ver correr 
sangue, o que dirieís 1 Que era injustiça. 
E' essa injustit:a que praticamos :Para com os 
chins. 

O SR. CoSTA MACHADO-Sr. presidente, não 
sou propheta, nem quero 8el-o, mas a idade 
tem me dado alguma experiencia; e por isso 
declaro aos meus collegas: esta questão é 
muito seria! Ninguem brinque com o lume 
perto da polvora .. 

.A. polvora aqui é a miseria que esta. la· 
vrando no paiz; o lume serâ o indül'erentis
mo com que o parlamento olha para esta 
questão. 

Senhores, esta ma teria vae crear dous par
tidos; tomem .nota e verão. 

Não ha. partidos JlQliticos, a quadra é muito 
bôa, mas esta questão vae crea.l-os. 

Os nobres deputados hã.o de ver constituir
se um partido, com· este ou a.quelle nome, 

Camo.ra. V. ~t 

qualquer que seja, mas, um partido que terá 
de encarar sédamente esta questão, que terá. 
de acabar com esta politicagem, um partido 
sério, formado por aquelles que teem o que 
perder, consorciados cnm o commercio e a 
lavoura. 

Este partido ha de se constituir necessaria
mente. E digo aos meus collegas : não 
brinquem com a questão economica; vejam o 
que j<l. aconteceu. 

A monarchia, governo de privilegio, creou 
neste paiz um outro ],)rivilegio economico. a 
escra.vidão; sobre ella perpetou-se no poder. 

Em um dia. dado a. opinião publica, cami
nhando pat•a. esmagar a. a.mbosos previlegios, 
obrigou a. mona.rchia. a ser abolicionista. para. 
sa.lva.rse sobre a.s ruínas do outro previlegio, 
11. escravidão. 

Mas, o que aconteceu? A liberdade trium
pltou, fn.zeudo com que o segundo :Previlegio 
t.o.mhem callig:je. 

Foi a. que:stão economica ; foi o negro que 
acabou ~om a mona.rchii!. no Brazil. 

Pois bem, estamos no domínio da liberdade, 
e é preciso que não hajam privilegias, é pre
ciso que não haja a exclusão do chim no pa.iz 
em favor de outras nações. 

Isto é um verdadeiro previlegio, que não 
póde subsistir na Republica. 

Concluindo direi ; para, que a Republica 
se consolide, é necessario, além do tudo a li· 
beL·dade. na importação de immigrantes; e por· 
tanto o chim l)ara. salvar a Republica. (Mt4ita 
~qm; O Orador e CO!rlpr!mentado por alguns 
conegas.) 

A discussão fica adiada pela hora, 
(O Sr. Jo,ro·Lopes deixa a cadeira ria presi-

denda, que e oçcupada pelo Sr. Alcides Lima, 
2• 1)iee-presider>te.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto n. 103 .A, deste 
a.nno, creando um lagar de aud.ictor de guerra 
no estado de S. Paulo. 

O Sr.Bellarmino de Mendon
ça. defende o projecto q~e ~reá. ~ ~o~r de 
auditor de guerra. no d!Stricto IDLlitãr que 
comprehende o estado de S. Paulo, mostrando 
que ja e:riste verba para. e~s~ tim,e que _ha 
conveniencia em dar esta.b1lidade e mru.or 
prestigio a,o cargo, que a~tualmente é OCCU• 
pado provisoriamente e a vontade do com- . 
mandante do districto. 

Aproveita o ensejo para. protestar contra o 
procedimento da maioria. de seus coll~ da 
camara, regeitando diversos requerimentos 
de informações, que deviam ser f<Jrnecidas 
pelo governo, a.present.arlaS pela. opposição e 

22 
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referentes a actos abusivos praticados pelo sobre elle, attenda a importancia das relações 
mesmo governo. que regula. 

Considera essa. rejeição, não como uma des· 
considernção :pessoal, mas como· a encampfll;)ão 
pela Camara dos a'busos commettidos pelo Po
der E:x:eêutivo. o que acarreta para ella uma 
grave respo;;sabilidade. 
En~en~e que por tal delibet•ação foi tolhido 

um dirmto de todo o deputado e que nã.o deve 
de nenhum modo ser negada à o:pposição como 
um dos meios indispensaveis para flscalisar a 
execução das leis. 

Termina., qualillcando de tyranico o :proce
dimento da. maioria. 
N~nguem mais pedindo a palavra, ~o suc

cesslvamente encerradas ~discussões dos ar
tigos do proj ecto e adiadas as votações. 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 138, deste anno, estabelecendo as condições 
em que póde ser exercida a faculda.fe confe· 
X'ida. ás sociedades anonyma.s pelo a.rt. 32. do 
decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890 · 
marca o prazo de um anno para o recolhi.: 
menta, :pelos emissores, dos bilhetes ao :por
tador emittidos illega.lmente, e autori.sa o "'O· 
verno a emittir notas de 500 reis, 1$, 2$ e 5$, 
no valor de 5.000:000$, recolhendo io-ual 
somma. em notas de 50$ para cima, "' 

.Nã.o ~ayendo quem peça a palavra, fico. a 
d.iscussao encerrada e adiada a votação. 

s~ discussão do projecto n. 153 A, de 1891 
regulando as relações entre locador e loca..: 
tario. 
V~m á mesa, e lida, apoiada e posta 

conJnnctamente em discussão, a se.,truinte 
emenda 

AO PROJECl'O N. 153 A 

Additivo onde convier. 
AJ::t. · Os recibos de :pagamenws de decimas 

prediaes ou de :propriedades rusticas serão 
se!Ilpre exigidos em todas as questões de di· 
reJ.to .entre locadores e locatarios.- Marciano 
de Magalhães. 

O Sr. Badar6 attcndendo à impor
ta.n.cia da ma.teria que o projecto em discus-

_sã.o se propõe regular, toma a liberdade de 
o:tferecer á consideração da Camara um re
querimento assignado pelo orador e outros 
collegas, no qual se pede qne esse projecto vá 
a commissão de legislação e justiça ou a. ou. 
tra. q.ue o Sr. presidente queira dignar-se 
nome1ar. 
. Vem á. mesa, é lido apoiado e posto cou· 
JUncta.mente em discussão o seguinte 

Reguerime11to 

· Requeremos que o :projecto n. 153 A vá a 
uma. commissão especial para. emittir pàrecer 

Sala das sessões, 8 de setembro de 189'2.
Fra.ncisco Badaró.-J. 'Vi<lira,- Hom6ro Ba
plista.-A. Lima.-And1•e C.z-ualcanti.- Cha
(JaS Lobato. 

O Sr. Franç<~ Oarvalho entende 
que, realmente e da maxima im portancia, como 
lembrou o seu nobre collegu., a materia de 
que trota o proj ecto em discussão. Mas esse 
projecto já se acha nesta casa ha muiw tem
po, e parecia de melhor aviso que os honrados 
collegas, aos qua.es sobra illustração, se dessem 
ao trabal11o de estudai-o e cor-rigil-o por meio 
de emendas, porque essas protell.a.ções t.'l.lvez 
importem no adiamento prolongado de um 
assumpto que interessa a muitos, maximé a 
classe dos necessitados. 

Urge que o ,Pt'O,jecto seja approvado com as 
emendas que a illustro\.ÍÍO de seus collegas sug· 
~e rir, mas o que o orador não póde admittír 
e que se adie indifinidamente a discussão deste 
projecto, e por isso se opp5e ao requerimento. 

O S1•. F.lo:rnero Baptista esta de 
pleno a.ccordo com o nobre deputado por Mi
nas, que reqnereu o adiamento da 3" discus-
são deste proj ecto. . 

E' certo que o projecto trata de assumpto 
de grande relevancia, mas está concebido em 
termos taes que, ferindo a propria lettra da 
Constituição Federal, vae attentar contra. 
prerogativas indeclinaveis e interesses muito 
legitimas dos estados. 

De facto, o projecto attenta contra. o direito 
que teem os estados de constituir a sua legis
lação· loea.I, estabelecendo regraS e normas 
~:a ~irigirem as. rel~ões complexas, con
stJmtivas de sua. v1da. rural. Ba.sta.e:xaminal-o, 
para inteiro oonbecimento do que affirma. o 
orador. 

Acho que a razão dada "Pelo nobre depu
tado fluminense nos leva ainda a adiar esta 
discussão. Realmente, porque s~ trata de uma 
materia de grnnde importancia, é que não 
pó:Je o projecto ser discutido às pressas, es
pecialmente no momento em que estamos 
atar2íados com a discussão dos orça,mentos, 
que urge votar. 

Em todo o caso, correndo o risco de não ser 
a.pprovado o requerimento do nobre depu
tado por Minas, me o.presso a presentar uma,. 
emenda, que assigne1 com v. Ex. e outros 
deputados. A emenda é supressiva de todas 
as disposições do projecto, relativas a. predios 
rusticos. 

V. Ex:. sabe que, segundo· a COnstituição 
Fede~, cabe ao ·conl?resso legislar sobre 
ma.ter1a commerci(ll, cl'lllli.nal e civil. 
· As relações entre locador e locatario ex-
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~nsivas â. vida rural, não estão comprehen
dtdas em nenhum det~ses ramos juridicos; é 
um assurnpto propriamente local, da compe
tencia dos estaA.los. 

Si queremos instituir o verdadeiro re
gimen federativo, devemos primar por de
tender o direito que pertence aos estados, de 
organisarem a sua. legislação cspeciol. 

Vem á mesa, é lida apoiada e posta conjun
tamente em discussão a seguinte 

Tem sido praxe na. Camara quando ha. um 
requerimento pedindo que qualquer projecto · 
va a uma com missão, adiar-se a discussão ate 
a votaç:J.o do requerimento. 

Um requerimento, nestas condições, consti
tue uma. questão preliminar; cessa, portanto, 
a discussão do projecto até que elle seja vo
ta.U.o. 

Si for a:pprova.do, vae o projecto :i. commis
são; sinão continúa. a. diseussii.o. 

Pede, ]?ortanto, á ll\t>.sa que ll\e diga o que 
vae fazer. 

o SR. PRESIDE.'ITE-Havendo numero para. 
votar-se, considero encel'mda a. discussão do 

Supprimam-se todas as disposições relativas projecto por niio haver mais oradores. 
a predios rusticos. o SR. CANTÃO pede que o Sr. presidente 

E•>te11da ao proJecto n. 1:).') A 

Sala das sessGes, 8 de setembro de 180"2.- lhe desculpe a insisteucia, mas isso não em· 
Alcides Lima.-Jiomcro Baptista.-A. A:e- zoavel. S. Ex. deve dedurar encerrada. a.dis
l"ed" .-A .• <lfontcnegro. cussã.o do requerimento, e não do projecto, 

porque estando este em 3• discussão, a· si for 
O Sr. Chagas Lobato está de posteriormente approvado o requerimento, 

accordo com o requerimento de seu collega de terá. elle de i r a CCI_Illl}issão .. Ora., o parecer 
representação para que o pro,jecto volte á q_ue ~er_esta ~omml$~0, tera de ~r submet
commlllSU.o de constituição afim de revel-o. ~1do a d1scm~sao, segumdo-se dahl que <:J pro
Com effeito, o projecto é incompleto, inoon- J~cto soffre~ em vez de t~es, quatro d1scus· 
gruente e injuridico. soes, o que e contra o regtmento. 

-Para ~emonstral-o basta analysar alguns de o Sn.. PRESIDENTE-A discussão do projecto 
seus art1gos. · fica encerrada por falta de oradores. 

O projecto estabelece no art. 1• os meios de ~ . . - . 
prova e diz que a locação se prova por es- O SR. CANTAO- Mas e ~o que na.o :pode 
cripto particular e por escriptura publica, e ser. - · . . •"~ d 
no art. 3" diz que se prova. por presum- En:tquanto nao se d~1d1r a ques""". _ore-
pção. ' q~eru!lento q':le consti~ue ~ma. · :prel~mllla.r, 

Argumenta a esse respeito mostrando ha.- ll!iO pode contmu31-r a discussao do proJecto .. 
ver omissão. EI!tende qu~ nao deve ser en~rrada. a.~~ 

A respeito do tempo de aluguel, dã.-se 0 cussao do p~ojecto em quanto nao for dectdl· . 
o mesmo e assim tambem quanto a alte- do o re_quertmento. . . 
ração. ' Isto e q_ue. parece ma1s rn:c10na~ porque 

No ponto bem{eitorias 0 proje~to se affa.sta ~esde <f..Ue ~Ja. ence~roda -~ , discus~o j.o Jll"O· 
de toda a. theoria. juridica, por quanto niio es- Jecto n<.~;o l,>Ode ell~ 1r mai:s ~ c~mllllSSao. 
tabelere as tres especies de bemfeitor"ia.s co· o. ma.JS e praxe ll"regular , e fazer q_ue o 
nhecidas e'da.hi a injustiça que resalta de sua P!OJecto, em vez de tres, tenha quatro dlscus
disposíção, notando-se nelle, além disso, com- soes. 
pleta c~nfusão entre bemfeitorias moveis e 
liDmOVffiS, 

Adduz algumas considerações neste seu
tido. 

Trata tambem da. obrigação em que :fica o 
comprador do Jlredio alugado, de pagar em 
absoluto as bemteitorias, accusando o :projecto 
de não distinguir ainda neste ponto as tres 
especies de bemfeitorio.s. 

Depois de mais alguns repa.ros, conclue que 
ha necessidade do projecto ser revisto, por 
incompleto e por não ter um systema de di-
reito. · 

O Sr. Cantão deseja. que o Sr. presi
dente lhe informe qua.l o procedimento que 
vae ter sobre este projecto e requerimento 
que se a.oha.m em discussão. 

O Sr. Presidente- Devo fa.zer 
algumas considerações a casa. a. proposito da. 
questão. 

Se a camara approvar este requerimento 
o parecer que a commissão especial a.presen- · 
tar será discutido na casa ; o projeci:D, porem, 
fica desde j f1 com a discussão encerra.da se ~ão 
houver mais oradores que sobre eUes quell'a 
fa.Uar. 

O Sr. Jaeob da Paixã.p estA 
de pleno a.ccôrdo com os illustres colle.,aas-que 
o precederam na. tribuna. Entende que o p~· 
jecto contem ~almente disposições ·que alte
ram profundamente M nossas leis em vigor, 
alem de outras sobre as quil.es não compete á 
ca.mara decidir. 
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O projecto dispõe sobre mataria de processo 
para a execução e despejo dos locatarios. Ess1 
ma.teria, porém, é da competencia. dos esta
dos. O orador suppõe que :pertence aos con
gressos estadoaes resol veL' sobre a especie de 

· 'i a.c.ção que deve ser usada para o despejo. 
Admira-se de que o projecro haja passado 

em l. • e 2. • discussão sem merecer a minima. 
·observação dos Srs. deputados. Notou porém 
que as commissões que deram parecer sobre 
elle, para entrar em 3.• discussão, gõ o enca
raram sob o ponto de vista. constitucional. 

Receia. agora. G,ue o projecto volte de novo á. 
commissão e ainda desta vez venha. de lá sem 
ter merecido a prec.isa ana.lyse das sua.s dispo
sições. 

Va.e mandar á. meza. um substitutivo que 
formulou e que lhe pa.rece que deve merecer 
o voto dos seus collegas. Lê a ca.mara. as suas 
disposições. Pensa. que com elle se conciliarao 
os interesses dos estados e os que o projecto 
procura salvaguardar. 
· Vem á. mesa, é lido apoiado e posto conjun

cta.mente em discussão o seguinte 

Sub~titutiuo 

O Congresso Nacional decr~ta: 
A:rt. 1.0 A locação ou arrendamento depre

-dios, em falta. de contracto, rege-se pelas dis
, pcsições desta. lei. 
. :Art. 2." A locação total ou parcial, de 
predios urbanos, será. por um semestre, a. con-
tar-se da. occupação. · 
· Para.gra.phounico. Este prazo será. de um 

. a.nno quando o predi.o for occupado por esta-
belecimento permanente. 

. Art. 3. o O prazo de locação ou arrenda
. mento de predios rusticos ou ruraes será. de 

um. anno computado de modo a terminar no 
ftm das Colheitas ou safras. 

'· . Art. 4.0 O preço mensal do aluguel relativo 
a predio urbano, será. proporcional ao semes
tre e determinado: 

Lo Pelo valor locativo, quando o predio es
tiver sujeito a imposto predial; 
· 2. • Por arbitramento attendendo·se aos pre· 
ços do loga.r quando não estiver sujeito a este 

· imposto · 
· Art. 5.• O preço do aluguel ou ·arrenda.· 
.mento de premo rustiço ou rural será. : 

I. • O preço que :paga. va o loca.ta.rio ou 
arrendataria anterior ou 2• em falta deste () 

· . .. q'lie for arbitrado, tendo-se em vista o costu-
: . . me do logar. . . 
. ·: Al't. 6.0 O locadol' não poderá. alterar para 
:·. 'mais o .Preço. aluguel ou aiTtmdamento sinão 
·. em relação ans preços seguintes, medeante 
·. aviso ao looata.rio ou a.rrenda.tario eom 30 dias 
·. · de a.ntecedencia pelo menos. 

Para.grapho unico. ~ aviso será. dado \)Or 

escripto que o locatarlo devolverá a.o locador 
com a declaração de sciente ou por notilicação 
judicial, caso não se verifique esta devolução 
dentro de oito dias. 

Art. 7.• O adquerente do :predio dentro do 
prazo da loaação ou arrendamento, fica. sub
rogado nos mesmos direitos e deveres do lo
cador. 

Art. 8•. O locador só poderá. despejar o lo
ca.tario antes de findo o prazo legal, prece· 
dendo o a.viso do art. ô0 nos seguintes caso.> : 

I•, por falta. de pa,aamento ; 
2•. por usar do predio para fins illiciros ou 

contraries á moral publica ; 
3•, por ca.usa.r da.mno a.o predio ; 
4•, quando para. segurança. do predio sejam 

precisos concertos urgentes. 
Art. 9.• O loca.ta.rio não será.- obriga.do a. 

retirar-se do predio senão depois de deposi
tado o v-alor das bemfeitorias a que tenha. di
reito ou o dinheiro que tenha adiantado. 

Ari.. 10. o Iocatario poderã. retirar-se do 
predio, em quarlquer tempo : 

l. • Si o predio ameaçar ruína; 
2. • Si fór a isso forçado por molestia sua ou 

em pessoa de sua fil.ID.ilia, pagando neste caso 
um mez de aluguel além da occupação. 

Art. 11. Fóra dos casos do artigo antece-:
dente, o Ioca.ta.rio será obrigado a. pagar o alu • 
gueL ou arrendamento do prazo e com o aviso 
do art. 6·•, quando tenha. de rettra.r~se. 

Art. 12. O locador que . requerer o despejo 
maliciosamente. perderá. o alu.,«uel ou arren
damento até findar-se o prazo e ~"ará. ao 
locata.rio as despeza.s a que der loga.r. 

Art. 13. O proprieta.rio só é obrigado a in-
demnisa.r: · 

1. ~ O valor· das bemfeitorias e- das arvores 
fructifera.s, roças e plantações que augmentem 
o valor do predio. . 

Art. 14. O locata.rlo ou arrendatario que 
não zel~r o predio e bemfeitorias,indemnisará. 
ao proprieta.rio do da.mno ca.usado .:por fa.coo 
seu, de sua. fa.milia., empregado, hOspede ou 
sublocata.rio. 

Art. 15. A prova de quitação do aluguel ou 
renda, só poderá ser feita por escripto; 

Art. 16. Revogam-se as disposições em oon
tra.rio. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1892.
Jacob da Pai~ao.- F. Badar6. - Lopes 
Trovii.o. 

A discu~ fica adiada. pela hora.. 
Pa.s sa-se ã. hora destinada ao sxpediente, 
0 SR. }0 SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDIENTE 

· Otncios: 
Do Sr. deputado João Severiano d.~o Fonseca. 

Hermes, pedindo licern;a. para retir&r-ee desta. 
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capital, por incommodos em pe::soa de sua fa· 
milia-A' commissão de poderes. 

Do Sr. 1" secretario do Senado, de 9 do cor
rente, communicando ter sído enviado ao Sr. 
Vice-presidente da Republica para a forma· 
lidade da. promulgação, o autographo da re
solução do Congresso que proroga a actual 
sessão legislativa. até o dia 12 do mez de ou
tubro proximo futuro.-Inteirada.. 

Do mesmo Sr. em igual data, remettendo a 
propo~ição desta Ca.ma.ra dedaraudo que a dis
posição do art. 3' da lei n. 2 de 8 de agosto 
de 1891. comprehenue o credito necessario ás 
despeza.s com o subsidio dos membros do Con
gresso, no período da prorogoçã.o da actua.l 
sessã.o, proposição a que o Senado negou seu 
consentimento.-Inteirada. 

Do mesmo Sr. em igual data, communican· 
do ter o Senado enviado i sancçii.o os autogra
phos da. resolução do Congresso autorisando 
o governo a mandar abonar a D. Constança 
Ephigenía Coelho, o meio soldo sotTespondente 
a patente de seu finado pa.e o tenente coronel 
Vicente Coelho,-Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocies da Marinha, de 6 
do corrente, accusando o recebimento do offi
cio n, 177 de agosto ultimo, com o qualfvra.rn 
tra.nsmittidos aquella secretaria, para serem 
informadas, quatro emendas apre . .<>entadas ao 
projecto de fixaç.ão de força naval, as quíl.eS 
devolve.- A' quem fez a requisão. (A' com· 
missão de marinha e guerra). · 

Do Míoisterio dos Negocies da Fazenda, de 
G do corrente, em resposta ao officio n. 152, 
de 3 de agosto Ultimo, prestando informações 
acerca. da r~presentação que o acomprmhou .
A quem fez a requisição. (A' oommissão de 
orçamento. 

O Sr. Epita.cio Pessôa.- Sr. 
presidente. tinha me abstido até agora de 
trazer para o recinto desta camara a dis
.cussão de assumptos que se prendessem aos 
interesses politicos do estado que aqui re
presento. 

Assim procedi a principio para que não se 
dissesse que vinha desviar a. attenção dos po
deres publicas dos graYes problemas politioos 
que os preoccupava.m; para que não se 
dissesse que vinha na, sofl'reguidão de uma 
opposição sy~te~tica, aci~r.a:r a exaltação 
dos animas, mdispo:r o espmto dos honrados 
defensores do governo com irritantes ques
tiunculas de ca.mpana.rio, e quiçil. prejudicar 
a sorte dos iUlistres brazileiros, a quem o 
despotismo traiçoeiro e cobarde havia ferre
teado com o estygma. de inimigos d.a Repu
blica. (ApoiadO$.) 

Assim procedi depois porque esperava que 
se consummasse o attentado, com que o gover

,no da Republica. proclirava. suffocar os brios 
da. _ millba terra, para. .que pudesse de uma vez 

fazm• a hisi:oria completa desta campanha. 
odiosa. iniciada em todos os estados (apoia
dos) e para cujo trium:pho, que será o ma:ii 
completo desvirtuamento do regimen federa
tivo, que será uma· dictadura de facto, mas
carada por uma Constituição polluida, o go. 
verno procurava arrastar a cumplicidade do 
povo pal'ahybano. 

A.!!ora, porem, q'"" aquelias questõ~s já se 
acham desde muito definitivamente julgadas; 
agora. :porém, que, por um lado, o Sr. mare
chal Floriano Peixoto já. a.lca.nçou da magna
nimidade do COngreso a amnistia. de que pre
cisava para a emboscada do lO de abril, am
nistia que o subtrabiu á acção da justiça pe
nal, ma.s não o subtrahini. á.s justa.<! maldi
ções de suas victima.s; amnistia que lhe ga
rantiu a impunidade na. reproducção dessas 
scenas de carnificin:L que ha dez mezes enlu
tam a Nação, ma.s que não o h a de absolver da 
severa oondemnaçã.o que a bistoria reserva 
ã. memoria. dos Cains ; agora. que por outro 
lado, o Sr. Vice-Presidente da Republica.jâ. 
conseguiu revestir, na Parallyba, de um simu
la.cro de investidura popular a sua obra de 
inva&io, de prepotencia. e de a.rbitrio; eu ve
nho trazer el ~mentos para a historia desta 
miseranda situação ; venho dizer ao pa.iz o 
modo por que o Sr .. Floriano Peixoto soube 
no estado da Para!1yba executar os solemnes 
compromissos que a 23 de novembro contra
llira para. com o po'Vo brasileiro ; o modo por 
que S. Ex. soube cumprir esta Constituição·· 
de que alardêa ser o maiS estrenuo defensor, 
e que diariamente se empenha. em. vlliiJendiar 
e escarnecer ! · 

E' o meu intuito vindo a tribuna. 
Sim ; devo dizer com toda a. franqueza.; não 

sou bastante inge11uo para alimentar a. espe
rança fallaz de alcançar IJrov)dencias contra 
os attentados criminosos de que tem sido vi
ctima o meu esta.do. 

Nós vi vemos infelizmente em uma. época e 
em um pa.iz onde não ha para quem appella.r 
dos abusos e dos m•imes do Poder Executivo! 
O Poder Legislativo amnistia. tudo ; o Poder 
Judiciario julga-se incompetente para. tudo. 

Ha hoje, neste paiz, apenas uma lei, apenas 
um poder ; e triste confeasal-o, mas é a ver
dade que maL> e mais se arraiga, que dia a 
dia se solidifica na consciencia. publica ; este 
poder, esta lei e a vontade do Vice-Presidente 
da Republica. ; e para s. Ex. , que tem sido o 
autor de todas as violencias de que ha sido 
theatro a nação; e para S. Ex. que tem con
vertido os estados da Republica em feit()
rias miseraveis para presentear os amigos 
(apoiados e 11iõo apaiados), e para S. Ex. que 
parece rejubílar-se todas as 'Vezes ·que neste 
paiz de escravos eSmaga um assomo de inde-· 
pendencia e de brio ; por certo que e~· não. 
poderia. interpor o meu recurso. 
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Venho, pois, á. tctbuna. já convencido da. act.os do mais infrene partidarismo, come
inutilidade de minhas reclama.ções; venho çando por dissolver" o Congr&ow Legislativo, 
apenas completa.r a. historia. do governo da le- isto é, por praticar o mesmo a.cto de que 

·ga.Iidade no estado da. Para.hyba, venho ape- accusavam o marechal Deodoro e que invoca
nas trazer subsidias para o historiador fu- "Vam para justificar o assalto ao poder, e por 
turo que se quizer da.r ao trabalho de biogra- annullar a organisação judiciaria e subverter 
pha.r essa legalidade prostituída que por ahi os mais importantes ramos do serviço pu
anda afi'rontando impavida os brios da Nação. blico. 
(Apoiados e nao apoiados.) Foi bl o desbra.ga.mento daquella. gente sem 

Sr. presidente, em janeiro deste anno, na orientação e sem patriotismo que a reacção ar
sessio extraordinaria., tive en~jo de pa.ten- mad.a. começou s. orga.nisar-sc no centro do es
tea.r à Camara. a maneira hypocrita, incohe- ta.d.o, nomeadamente no prospero município de 
rente e insidiosa. com que o Vice-Presidente Areia, onde prestigioso cidadão, á frente de 
da Republica estava. inconstitucionalmente in- cerca de 2.000 homens, depoz a intendencia 
tervindo oa política dos Estados, mandando nomeada. pela junta e mais tarde enxofuu de 
depor pelas forças federaes os respectivos go- la um chefe de policia inepto e ridículo que 
vernadores, sob o pretexto capcioso de have- fora syndicar .dos aeon~ecimentos. . 

. rem adherido ao golpe de estado, mas,na ver- Mas_.Sr.prestdentc, naopararamah1os golpes 
da.de, para. substituil-os por dele"a.dos de sua desferldos pelo governo federal contra. a au
immedia.ta confiança, muitos dos quaes ha- to~omia. da. Parahyba. O Sr .. marechal Floriano . 
viam egualmente applaudido a dissolução do Perxpto, q~erendo ter a.Ih um delegado de 
Con,.nresso; tive ensejo de patentear á. Cama.ra sua. unmediata ~ntiança. mandou para. o meu 
o arrojo, o desassombro com que S.Ex. est:l.va estado o ~r: maJor Alvar~ Machado, l~nte da 
mandando ap~iar de seus cargos ~overna- Esco~ Mihtar d~ta ca.pttal, com a mcum-

. dores que nã.o haviam applaudido a dictadura bencra de assum1r o governo, prorogando 
do marechal Deodoro... (apoiados e não pa~a este fim pot' tres mezes a licença em 
apoiado&,) CUJO goso se achava. aquelle officlalpara tra-

• _ tamento de saude. 
O S:a. RETmmA-~ Eena. nao estar pre- Sim! E' preciso, senhores, accentuar este 

sente o Sr. general Slmeao. facto: o desplante do "overno chegou ao 
O SR. EPrrAcro PESSOA ••. mas que faZiam ponto de licenciar um funccionario publico 

sombra a meia duzia. de pQliticos despeitados pot• motivo de molestia. para que elle fosse 
que a.mbicionavam o poder ; tive ensejo, llpoderar-se da administração de um estado 
finalmente·, de patentear á ca.mara a desleal- orgamsado ! 

. dade, indigna: de um homem de bem, com que Ao mesmo tempo que assim procedia, o 
S. Ex., depolS de haver asse~rurado a. ma.nu- Sr. ma.recha.l Floriano Peixoto destacava 

· tenção do governo legal da Parahylk't , para o estado da Parahyba um ba.cha.rel, ar
mandou ás occultas que o commandante da vorado em emissario do governo federal e di
fo~ mili~. ali estacio~ada., com sa.crificio rectõr da poli tica. parahy bana .... 
da. sua d.igmdade anter10r e ~olemnemente o s:a. RET'tn!BA- Elle proprio declarou 

· empenhada. em documentos officuws,depuzesse i~so 
o governador constitucional e assumisse a • · 
adlnini8tra.ção do estado. UM Sn. DEPUTADO-E o·mesmo facto deu·se 

em qua.si tados os estados. . . trouxe ta.mbem por essa. occasião ao co-
nheci.Jllento do paiz a docilidade com que o O SR. EP1ncro PESSOA . . • e que, nesse ca
Sr. coronel Sa.vaget desempenhou-se dessa ractel", isto é, no exercício de um cargo de 
empreitada. indo em pessoa. intimar o vice- que a. lei não cogitou, recebera. pingue ajuda 
governador da Para.byba. a transferir a admi- de custo e '[)ercebia vencimentOs pela verba 

· nlstração a. uma. junta de que desde logo se Eo~ntuacs do ministerio do interior. 
arvorara em presidente e que anteriormente Note bem a.Camara que euaffirmo que foi o 
ba.via. sido instituída. por algumas dezenas de Sr. marechal Floriano Peixoto quem mandou 
capangas a.ssa.Ia.riados. o major Alvaro Machado assumir o governo 

. o SR. LoPES TnovÃo _Então continua. ú. da Parahylm; o pseudo govel'nador nem foi 
eleito pelo povo para.hybaoo, nem siquer tà-

. tona a dor da ~nte ~ brimdo nessas fa r\'3oS indecorosas e carna.va-
0 SB.. EPITACIO PES...<o,\. - Venho agora lescas que por ahi teem sido clu•ismada.s com 

· Ulmpletar a hi.stori.a. dos factos que. se teem o nome de acclama«íes. (Apoiados .) E para 
··desenrolado na Para.hyba. sob o governo da. mostrar que foi o Sr. marechal Flor~a.no 
legalidade. Peixoto quem, viola.ndoo art. 6°·da Consti-

D\!posOO o goveroador do estado, assumiu a tuí~ito;ilnpoz a<> estado da. Parahyba o governo 
gestão dos negocias publicas a junta governa- do ~r. Alvaro Machado, chamo a. att<!.nção da 
ti~, que assignalou a sua administração por Camara para o trecho que vou le~ da mensa-
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gem dirigida por esse cidadão ao novo con· ! nos cofres publicos para pagar os serviços do 
gresso estadual. individuo a quem deu de pre.:!ente esse em-

Em rlgor seria dispensavel essa prova; o IJrego? 
simp~es :fac~o de ter esse _official, (que ê desco· O SR. MARCIANO DE MAGALHÃES- H.a.via 
nheCldo alll, embora seja filho da Parahyba, verba 
de onde se ·retirou ai nela creança) ido as- · 
sumir a administração do estado deixando o O Sn. EPITAcro PESSOA-Em que lei de or-
exercicio da sua. cc.d.eira na escola militar e çamento me mostra Y. Ex. a verba para es· 
:prova Sllfficiente de que S. S. procedia em tipendh).l' os emii!sarios IJOliticos do governo 
obediencia. a. ordens superiores.. federal~ 

Eis o trooho a que me refiro (W): «Aqui Si os nobres deputados me t•esponderem pela 
chega.ndo no dia. 18 de fevereiro po1• appello aífirma.tiva. e me provarem com a lei que a. 
do gowmo getat ao meu }JaCri<leismo, fui em- tanto chegava a autoridade do Sr. Vice·Pre
possa.do da investidura. que, por acto popular, sidente da Repu blica, posso assegurar-lhes doo· 
estava. conferida á. junta governativa, e no deji que de ora em diante s. Ex. não terá. 
mesmo dia prestei compromisso perante a nesta casa um defensor mais. devotado do que 
íntendencia da nossa Capital.» eu; mas se não o fizerem, reconhecer-me-ão 

E', pois, o proprio Sr. Alvaro Ma.chado o direito de continuar a dizer que essa apre
quem confessa que assumiu o governo da Pa- goada legalidade é uma burla, que a honesti
x•a.hyba por appello que ao seu patriotismo fez dadc governamental e uma mentira. (Apoiados 
o governo federal. Ha mais uma circumstan- enüo apoiados). 
cia.: se,"1lndo estou infbrmado, o termo do 
compromisso prestado na lntendencia declara O SR • F.R.A.~crsco DE MATTOS-V· Ex.. nun
que S. s. foi nomeado -pelo vice-presidente ca sera defensor deste go"Verno. A sua. oppo. 
da. Re:publíca. para o cargo de governa.dor do sit;âo e systema.tioo. 
estado. 0 SR. EPITACIO PESSOA- Não me sentarei 
. Note ainda a Camara que eu a.ffirmo que o sem tomar em consideração o aparte do nobre 

marechal Floriano Peixoto arvorou um 'lla· deputado; S. Ex. far-me-ha. a gentileza de 
charel em e:miss'l.rio político do governo fe· esperar que eu complete a exposição dos ne
deral. na Pa.rat.yba, e lançou mão dos dinhei· gocios da Parahyba· 
ros publicos para pa.,rrar-lhe serYíços de que a o sn. A:o."Tomo ÂZEREOO-Eu pergunto sim· 
lei não cogitou, e si o affirmo e porque tenho plesme!lte a V. Ex. o seguinte: O Sr. Vice-
a prova em meu poder. (Paus<Z.) p ·d te d R bl' d -
Na~o ~ encontro neste momento entre os resl en a epu lca man ou ou naoman

"' dou repôr no governo do estado da Para.hyba 
meus :pa.peis; entretanto, e umo. decla.raçUo o Sr. Venancío Neiva ~ 
autoriea.da. por esse individuo -e ni1o receio 
contestação a este respeito- e pubUcada no O SR. EPITACIO PESSOA- Não mandou; eu 
jornal official da Para.hyba., onda se lu que explico o facto. O Sr. Vice-Presidente da 
elle fura nomeado emissario do governo fede- Republiea telegraphou ao coronel Sava.get 
ral naquelle estado e director t.lu. politicu. pa· que entregasse a administração do estado, 
rahybarut. pe,-cebernlo 'Oenci1o.entas pela 11crbrz não ao Dr. Venancio Neiva, mas ao substi· 
- E1!6ntuaes- do minisl.wia do intori11r, tuto le,rral do governa(lor. 

Esta declaração foi transcripta. em jornaes o Sr .. Savag<~t é que, de sua J.)ropl'ia auto-
destá capital. ridade e em carta dirigida a.o Dr. Venancio 

.Aproveito agora a occasião pa.rn. pergúntar Neiva, declarou restituir· lhe o governo, que 
á. camara., ao va.iz1 aos honr:ulos defensores do aliàs aquelle cidadão não ha.ví.a resignado. 
governo, que não perdem occasião de exaltar- 'VAmos SRs. DEPurAIJOs trocam apartes. 
lhe os meritos, a honestidade, a. correcção, o 
""""""i to a lei e não sei 0 que mais : podia. 0 O SR. EPlTACIO PESSOA -Sr. presidente, de 
-~rv p · t 1 posse do governo do estado da P:J.rahyba., o 
Sr. MarechaJ. Floriano elxo o, em P e no re- Sr. Alvaro Machado revelou desde logo 
-gim.en constitucional e por_sil'l;lp~esacto de;;ua ·absotuta incompetencia para o exercício de 
vontade, mandar que um mdl Ylduo q ua.lq uer ião elevado carl!o. Alienando toda a sua. l!ner-

. assumisse a administração de um estado or- v 

ganisado ~Podia 0 Sr. Vice-Presidente da~- gia e independencia de proceder na.s mãos do 
publica crear u eropre,"'D e:xtr;:tv<J.gantc e ruh- mesmo peswal que compuzera ou cercara a 
cuto de emissario \)Olitico do governo federal? junta governlltiva, pessoal cheio de odios e 
Podia S. E:x:. ' que se pa;voneia. com o titulo de :pre"Venções e repellido pela grande maioria. 

do estado, S. S. plantou a desharmonia. no 
sentinelta do Th-esotu·o. · • seio da família pa.rabybana, fomenW.ndo uma 

O SR.." FRANÇA. CARVALllO - E tem-no sido, política de injustiças e perseguições, de actos 
honra lhe seja. de revoltan'OO .PreJ_Jotencla. e de pequeninas 

o SR., El'lT.A.ClO P!i1SSUA-•• , metteJ• ns mãus vingança.s {lartldarw.s. , 
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O Sn..NILo PEçANHA.-Mas elle não foi eleito 
pela Pa.rahy ba. ~ 

O SR. EPITACio PEssôA-Hei de falar mais 
tarde dessa eleição. 

Ao mesmo tempo que assim procedia, o go· 
vernador da. Parahyba dava. a.s ma.is tristes 
provas da. sua.. • . quero ser generoso-da. sua. 
,ingenuidade administra. ti -va. 

. Para que a Camara. possa a.luizar da capa.· 
crdade desse preposto do Sr. Floriano, chamo 
a sua. a~nção para os seguintes factos: 

O pl'eSldente da Intendencia.Municipal da Ba· 
hia da. Traição, homem escolhido a. dedo para. a. 
~que ali se preparava. por ser ca.pa.z. de 
todas as coragens e que iniciou a sua. admi
nistração inutilisando os livros da. munici
pa.lidad.~,J;lO.r ser dev~dor de avultada quantia 
ao mume1p10, o pres1dente da Intendeocia. dil. 
Ba.hia.da Traição,logoque assumiu o exercício 
do seu cargo,entrou a praticar as maiores vi o-

. . lenci~ ás pessoas e ás propriedades dos seus 
IDUUlClpe$-

0 Dr. Franklin Dantas, ex-deputado geral 
e prestigiosa. influencia. politica da localidade, 
telegraphou ao govemador do estado, infor
mando-o de todas as occurrencias e pedindo 
immediata.s providencias. Pois bem, quer a 
cama.ra saber como o Sr. Alvaro Macharlo 

. de.:idiu o conflicto ~ Fingiu de Salomão c pr()
ferm a. seguinte profunda. sentença: Tele-

. gra.phou ao precidente da lntendencia, re· 
sponsabilisando-o por todos os desacatos que 
so1l'ressem os amigos do Dr. Franklin Da.nta.s 
e telegraphou ao Dr. Franklin Dantas re· 
sponsabilisando-o por todos os desacatos que 
soifressem os amigos do pre'3idente da Inten
dencia. (Hilarídode.) 
. Um outro facto, e este de summa gravi
dade; por si só bastante para. ·mostrar que o 
Sr. marechal Floriano Peixoto escolheu mal 
o delegado que mandou para. o esta.d.o da Pa· 
rahyba. . 

Asleisorça.mentaria.s de l890e 189! haviam 
isentado do imposto, que pagava, a produeção 
do gado va.ccum, ca.va.llar c muar, que já 
era onerado por outros tributos. 

Pois bem, em 28 de maio -deste ar:no, o 
Dr. Alvaro Machado, governador do estado 
da. Pa.ra.hyba, baixou o se.,cruinte decreto (lê) : 
<( • . • • • • • • • • • • ' 

Considerando que a produ~ do gado 
não foi tributada nos exercicios de 1890 e 
1891. " 

Decreta : 
· Art. 1.0• ~· restabelecido. pa.:ra. a receita: do 
· estado o disliDO do ga;do . vaccum, ca;vallar e 
muar, que será arrecadado da producção de 
julho de 1890 a. junho de 1891 e seguintes. 

§ Unico. Fica. entretanto, dispensado da. 

contribuição o gado da producção de julho de 
1889 a junho de 1890. 

· ~~io do gov~rrio cio e~tado da. Pa~hyba.' 
28 de maio de 1892.-DR.. ALYUO LOPES MA.: 
CHA.OO.» 

VOZES-Oh ! Oh ! 
0 SR. EPIT.o\.CIO PESSOA-Eis ahi até onde 

vae a sciencia administrativa do governador 
do meu esta.do,a. decretar impostos retroacti· 
vos, a~do que repugna. ao bom senso de 
uma cr1ança. e que vae se con"\Terter em fonte 
abundante de desordens e de confiictos, por
que os cradores, com justa razão, estão se re
cusando a. pagar o odioso tributo. 

Ainda mais . Na mensa,."'8m que o Sr. Dr. 
Alvaro Machado leu ultimamente perante 
o novo · Congresso constituinte do estado 
mensa~em mal escripta, desa.linhava.da, opu.: 
lenta. a.e eiTOs crassos de gra.mma.tica. e de es
tupendas calinadas j uridicas, encontram-se os 
mais solemnes attestados de que S. s. , si 
voltasse a reger n. sua ca<l.eira. da escola. mi
litar, prestaria melhores serviços ao pa.iz. 

A camara não supponha que sou exagerado 
quando me manite3to assim; para pro;ral.-o' 
eu poderia ler diversos trechos desta mensa-: 
~em e commentar umas est.apat'urdias emen
das que o governador da. Pa.rahyba propoz â 
antiga Constituição do estado; mas, me escuso 
desf:a: tarefa ingrata, mesmo porque não vim 
á tnbuna para provocar a. hilaridade dos 
meus colle,tras. Entreta.nto não posso furtar
me ao prazer de fornecer á. apreciação pu
blica o delicioso manjar desse pequeno trecho 
<J.Ue vou ler ã. ca.ma.ra.. 

Pepois de haver expostO as más condições 
financeiras do estado da. Pa.rahyba diz S. S. 
(lê}; . ' 

« Conhecida a nossa situação financeira 
devemo-nos cingir a ella : de duas uma; o~ 
ter~mos um~ organisação modesta, isto e, 
mUlto resulllida em todos os ramos do servi~ 
publico, ou então não sendo assim, percamos 
as esperanças de nos constituirmos estado 
autonomo, flcanrtr- a Paraltyba redu::it}.a a sim
ples territorio, segundo o estabelecido na .Cons· 
tituiçüo Federal:~ {Risadas.} 

Eis ahi, o governado1• da. Parahyba não co
n~ece siquer a Constituição política da Repu
bhca! 

011! SR. DEPtlTA.OO- Foi erro de impressão. 
. 0 SR. LOPES TROvÃo-E' bom atirar a culpa 

sobre os pobres typographos que não .. podem 
se defender aqui dentro. 

0 SR. EPITACIO PEssoA - Sr. presidente 
tendo a..."Sa.ltado o governo da Pa.ra.nyba nelÓ 
modo.IJOr que já expuz á Cs.mara. entendêu o 
Sr. V1ce-Presidente da Republica que devia. 
firmar alli O ·seu domíniO, mandandO· repre· 
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:sentar mais uma comedia, da qual tinha de Surgiram então os expedientes. Uns pro
salür o Sr. Alvaro Machado, a•·vorado em punham que se fizesse uma. rectill.caçüo na 
·presidente eleito do estado. · acta, declarando que a emenda fUra regeítada 

O Congre.>so, nomeado :pelo governador, en- e não approvada.; outros, achando pouco cle
·tendeu dar-lhe um testemunho do seu reco- cem~ o alvitre, lembea-amquese submettesse 
nbecímento, confirmando-o no posto de que o a emenda a uma outra -vot:u.;il:o. 
·investiu o arbítrio presidencial. Afinal Yenceu a idéa de na r•edac~ão esca-

Apparentando respeito p2la verdade elei- mot~w-se o malfa.dado additivo; e assim se 
tora.L o Congre:~~o decretou que a eleição do fez. 
presidente do estado fosse feita por YOto po- Ficou assim o Sr. AlYaro Machado munido 
_.pular directo; mas conhecendo, pela doloro,lt de todo8 os meios de que precisava pa.m arras
experiencia que ficara da ultinm e~ei~ilo esta-I ta.r às urna.s aquelles a quem potles::e corr?m
.dual, que o St•. Al,.al'O 'lfach;tdo nao e homem p~r com ns empregos do esta(lo, e os tim1dos 
de meias medidas quando toma. a. }leito ganhar que oe arreceiassem de sua prep,)tencia,unicos 
uma eleição, maxime sendo nella dir·ecta- que podiam su!It·a.gar· o seu nome. cle~conlle· 
mente interessado, o mesmo Congresso, em cido e repcltido peiJ. maioria do povo parahy
manifesto assignado pela maioria de seus bano. que nelle ve o delcgu.oJo Lia pcrfidiu. e dil. 
membros e publicado no orgüo ofliciul do traição. 
estado, apresentou ao eleitorado parahybano O telegr<\pho ntwionaljil nns annunciou a 
o Sr. Alv:~.ro :.'<Iachatlo como candidato á pre· victoria. do Sr·. AL\'i).l'u !llüchadu. 
~1idencia do estado. Saiha a.gora a Camara Outru, cous:t não era de r>spcrat· Llo~ precc
q_ue, pela constituiç[o para.hylm.na, tt apm•a.çi1.o dente.• ndministra.ti v o;: tle.->se illu~lt•c cid:ulão_ 
do~ ...-otos m• elei\ãO presidencial, tem de ser A elekilo ~!li t•eali~ad;~ pa1·a :~ composição 
feita pelo Congresso... uo novo congresso constituinte. Jbi_ uma. Jhrça. 

o SR.. NILO PEÇ.-\.Z\!IA _ Qual das consti- ve~gonho~a. Com_eçando pot• orgamsnt• em pa-
tuições ~ ~10 um:~. ~lm,l~i.l. rntegn1l. sem at.tcnde~· ao pre 

cetto constituctonn.l que ma.nda g:trantn• a re-
0 ·s~- EP~TA.cro t?Es_soA-Qun.lquer dellas · · · presentação das minorias, o governador da 

e ava!fe da 1mpa.rctahda.de com que esta cor- Parahyba, ou por impulsos p!'Oprios, ou sug
poraçao ha de apurar os votos dados ao seu "'estionado pot• homens sem escl'Upulos e sem 
candidato.. 'Valor moral e politico, desvirtuou pela. fra.ude 

Aqui, Sr. presidente, occorr~ relat~r um e p~la violencia a livre manifestação das ur
incidente que se deu nos ult1mos d1as da nas. · 
sessãolegislati>a. Assentada a abstenção dos defensores da 

0 SR.- NILO PEÇA.:.'\'IIA _ Foi eleito ou não 0 unica constituição legitima da Parahyba, os 
prepostos do governo estadual, para evitarem 

Sr. Machado ? a vergonha de uma eleiç-âo quasi sem eleito-
O SR- EPITACIO PEssoA -V. El.. espere ; tores, fizeram apparecer na.s apurações um 

deixe continua1· a minha exposição ; afiuál a. numero de votantes muito superiol' aquelle 
sua. curiosidade ha. de ser satisfeita. que effectivamenie havia comparecido; e na 

oomat•ca. de ·Mamanguape, onde a opposição 
resolvera. disputar a eleição, foi ímmediata
mente refot'çado o dest.'l.Ca.ffiento policial e taes 
foram as violencias e atrocidades commettidas 
contra os adversarios do governo, que estes 
se n1·am foro;:..a.dos a desistir de seu intento-

Um digno membro do segundo Congresso 
Para.llybano, julgando sincero o desejo de se 
dotar a Parahyba com um governador que 
fosse a expr essão genuína da vontade popu
lar e ao mesmo tempo tendo bem presente a 
incontinencia com que o Sr. A!Yaro Machado 
havia. intervindo na eleição dos deputados, pro
paz as disposições -transitarias da Constituição 
o seguinte. additívo {tê) ; . 

«Antes de concluída a eleição presidencial, 
o presidente do estado não poderá fazer no· 
meação ou demissão alguma, nem crear ou 
supprímir emprego.» 

O Sr. Alvaro .MJI.chado,]?orem, que contava. 
manejar desassombradamente aqueHa -arma 
de compressão e de corru~ão ·para mostrar ao 
mundo boquiaberto o seu prestigio politico, 
reuniu immedia.tamerite os amigos em pal.acio 

-<l delles exigiu a retir::uia do additivo. 
Mas o que .fazer~ A emendajã havia. sido 

-á.pprova.da em ultima discus..~o. 

A victoria do Sr- Alvaro Machado era,pois, 
ineviw..vel. Tel-o-hia. sido :oi o partido autono
mista tivesse comparecido às urnas, porque 
nós nã.o te1·iamos força. para contrapor a.. força 
bruta das bayoneta.s, quanto mais tendo S. S
se achado em campo abandonado a atacar de 
lauça em riste simples moinhos de vento. 

Està, pois, consummado no estado da Para
byba a obrn de traição do Sr. marechal Flo
l'iuno Peixoto. 

O meu estadocontinuaráa gemer sob o azor
rague do senhor a cujo dominio jungiu-o.a 
perfidia yresidencial. E' mais uma linha de 
separaçao entre mim e o Sr. Vice-Presidente 
da. Republica;é ma.is um motivo justificativo 
da attitude hostil, que tenho . nesta camara 

23 
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ll.ssumido contra o governo de S. Ex .• contra. 
esse governo que suffoca todos os estimulas 
do brio, que. abafa, com mão ferrea. e tyran· 
nica, touas as rea.cções da dignidade nacional, 
(apoiados e ni1o apai·ulos) contra esse go
verno que vai aiTastando vertiginosamente a 
Republica para a fome. o desespero, a con
flagração e a l'ttina.. 

Mas, Sr. presidente, não era preciso que o 
Sr. Flor iano Pelxoto tivesse desfechado esse 
golpe traiçoeiro e criminoso contra. a autono
mia do meu estado, para. que pudesse explicar 
a posição de hostilidade que tenho assumido 
contra. o governo de S. Ex. 

Não ; e re~pondo agora M no :)re deputado 
pela Bahia. 

Não mantenho nesta cama1"ll. uma. attitude 
de opposição systematica a todos os actos do 
governo, ma..s de opposição que se inspira nos 
devere8 do patriotismo e que encontra. cabal 
.iustificar,:ão nos desre,.ooramentos do poder. 

O governo do Sr. Vice-Pl'esidente da Repu
blica. fornece diariamente assumpto para a 
mais a.cer ba. critica de seus ad versarias ; e o 
faz com todo o desawmbro, com toda a os
tentaçã.o,com todo o menospreço pelos outros 
poderes constitui dos da Nação. 

quem uespede beleguins de policia, e tem o 
desplante de dizer que Uo e que e o regimen 
da legalidade; um governo que adulahumil
demente os chefes politicos quando Pstão no 
poder e lhe inspiram receio, e os a.b-c1te, os de
pl·;m·~. os insulta covardemente quando elles 
deca!Jem,como succedeu no Rio Grande do Sul 
(t;·ocaiíl·$e ;w"w'·osos aparles). 

O SR.. PRESIDE.'iTE-Attenção 1 
O SR. EPlTA.CIO PESSÔA.- ... um governo 

que dicta.torialmente mantem as reforma~ dos 
militares e n.s demissões dos funccionarios 
vita.licios, ainda depois de amnístindas as suas 
victima.s pelo poder compl'.tente ; um governo 
que diariamente <>hson-e attribuições tio Con
gresso, decretando :tmnistit\, crea.ndo empl'~
gos remunerados, ordenando despeza.~ para 
as quaes o Poder Le~ishtivo negou verba, 
como está procedendo a. I'tlspeito da commis· 
sã.o telegraplüca de Ubera,ba; um governo 
que arvorado em sentinella do Thesouro, tem 
esbanjado os dinheiros l!Ublicos .•• 

0 SR. FRANCISCO DE ~'L\.TTOS-Não n.poi.a.do. 
(Apartes.) 

0 SR. EPITACIO PESSOA.-·.. tem gasto de
zenas de millln.res de contos sob a ca.pa de 
creditas extraordinarios, mas na verdade em 
pagamento de ajudas de custo e "Vencimentos 
a emissario> políticos, e em movimentos de 
tropas e na.viosde guerra que levem a. todos 
os pontos do paiz a. sua política odiosa e ne-
fasta ... 

( Trooam-s~ m'!mos apar-tes). 
0 SR. PRESIDENTE-Attençã.o 

Senhores, um governo que inicia a sua 
administração rasgando á :ponta de ba.yoneta. 
as cartas politica.s de todos os estados, e por 
oonséguínte a Constituição Federal; um 
governo que inicia a sua administração de
cretando medidas manifestamente inconstitu
ciona.es, depois de l'epellidas in limine por 
voto expresso e nominal do Poder Legisla
tivo, como aconteceu nas aposentadoria.<> de 
membros do Supremo Tribunal Federa.!; um OSa. EPITA.CIO PESSOA-••• um governo que 
governo que manda assassinar os defensores em uma palavra tem arrastado a Republica. 
da autonomia dos estados e tripudia sa.tani- ao charco de todas as de,<>radações ... 
ca.mente sobre o sangue e os cada. veres de · d 
suas victima.s. insultando·os com a culpa e a O SR. FR&"'fciS"oo DE ~A.Tros-Não apOla o. 
responsabilidade da carna.gem; um governo O SR. NILo PEÇA.."\'IIA..-De la sahiu ella. 
que manda. bombardear a cidade da For ta.- ( .4.partes • ) 
leza. e depois lavra a sua propria condemna- o sa. EPITAcio PEssOt..-... desde a. anarchia 
ção dizendo em telegramma ollicial a propo- e a bancarrota até ás curvaturas humildes 
sito do bombardeio de Porto Alegre, ordenad._., perante o estrangeiro, como succedeu na 

. ao que se diz,por- um dos seus secretarias. que questão italiana .•. 
não merece siquer o nome de bra.zileiro 
aquelle que manda bombardear uma cidade O Sa. FRANCisco DE 11A.Tros-F'ao apoiado, 
inerme e pacifica; um governo que reforma o Sr. ministro da marinha foi muito ener· 
officiaes do exercito e da armada fóra de gico; ahi estão os documentos. 
tooas as hypotheses previstas na lei. .. {Tu- O SR.. LoPES TROvÃo-Foi muito energico, 
multo; opoiados e não apoiados.) mas, segundo jornaes de S. Paulo, disse em 

O SR FR.>.NCISCO DE MATTOs-Podia fazer um brinde, que a Ita.J.ia f~rte tinha. sido ge-
naquella. occasião. (Gn~mm-se out>·os apartes, ne~sa _para: com o Bra.zrl fraco; e isto a.tê 
continua o tummfo. O Sr. preJirienfe reclam-3_ b.oJe nao fo1 contestado. . 
attenç:io) ' . . 0 SR- ANTONIO AZEREDO- ~ao é ex.acto. 

O SR.. EPITAClO PESSOA-•• um governo que I'(T'focam-se outros apartes). . 
exonera funccionarios vita.licios contra o pre- O Sa. EPITACIO PEssoA-••• um governo nes
ceito expresso da. COnstituição; que demitte tas condições otterece stlm duvida. a.s mais }lO
. membros do Supremo Tribunal Militar como derosa.s armas de combate a todos os sem 
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:ldversarios, a. todos aquelles que procuram O SR. PRESIDEr;n:-0 pedido do nobre de
em seus ac:to.i as pro.-m; da sua. incapacidade, puta.do ser-.í. tomado na devida consideração. 
da. sua tyrannia., da sua falta de crite1•io e de Vão a imprimir par<l entrar na. ordem dos 
patriotismo. (.-!pa··te~). :trahalhos os seguintes 

Eu. pois, nã.o faço opposi~.ão systematica ao 

PROJECTOS 

X. 154 B- 189-2 

~;overno do ma.recllal Floriano Peixoto. e nem 
er-a. preciso que S. Ex. ti v esse a.nnullado a 
autonomia do meu est.'l.do para. que eu conti
nua.§e a manter aqui a posiçi'io de ad.,..çrsa.rio 
em que me colloquei desde que começou o pe
ríodo negro da le!Jo.lid" rle. 

Bem sei. Sr. presid-nte, que il. consumma~ Fi-m rl d espe;,• ,z., Min~terio da Fa.~enda pam 
rlos planos sinistros de S. Ex . e de todo indif- o c~:crcicio áe i893 
lerente a attitmle por mim assumiti:J. nesta 
casa, como a pos;ç;ão de qualquer outro depu-
mdo da. bancada opposicionista.. ~iu.s. ainda Parecer sobre a.~ emendas a.presenta.da.s em 
não desespet•(Ji, appello ainda. p~tra o fu- 3" discussão: 
iuro. A commíssito de orçamento. tendo exami-

Prosiga. o St•. marechal Floriano Peixoto na natlo as emenc.l:l.~ ofierecidu.s o.o projecto n. 
:ma obra. de descreclito e de extermínio; <:On- 154 A, que t1xa as (tespezas com o Ministcrio 
tinue a suft'ocar tom o auxilio dn.s l>ayonetas da Fazenda, ü de po.m:cer: 
tedera.es os brio;; e a nob1-e altivez de minha. l.. Que seja u.pprovu.da com a sub-emenda 
terra,·· abaixo a. seguinte: 

O SR. NILO PE<;Al\'I!A.-0 exercito brazileíro Art. s.o E' reduzido o numero de funccio· 
nii:ose prestaria. a isso. narios constantes da. ta.bella annexa o pes-

O Sa. S . .\ Ai'i'DRADE-Se elle não obedecesse. soo.l do Thesouro, pa.ssando o aCltua.l de accesso 
todos os officiaes seriam por um sô decreto da Directoria de Tomada de Contas e o ex
reformado~ pelo Sr. Floriano Peixoto. cedente da.s outras directorías á occupar em

O SR. A~TONIO AzEREno-Quando chegasse prego de igual categoria. no Tribunal de 
aos capitães, elle estaria deposto. COntas · 

O SR. EPlTAClO PESSO .. ~-Continue S. Ex. Sala da.s se..~ões, 3 de setembro de 1892.-
;\ conspurcn.r a Constituição Federal que con- Arthur Rios. 
sa,"l''u e garantiu a autonomia. dos estados. Accrescente-se : dentro doslimítes.da ta.bella. 
Continue S. Ex . a espesinhar a. dignidade fixada para. esse tribuna.l. 
deste povo, que ainda o su:pporta cabisbaixo 2," Que se;am approvad.as a.s seguintes : 
e set•vll. " 

Continues. Ex. a aviltar esta Republica, 
que tanto o elevou e engrandeceu; 

Mas fique certo de que, quaesquer que se
jam as seguranças que lhe otrereça o estado 
a.ctual da.s cousas políticas do meu paiz, o dia 
das supremas reiTindicações ba de· chegar. 
Um dia o povo bra:illeiro, cançado de sotrrer 
e:.;e domínio perfido e tyrannico, ha. de levan
tar-se do letha.rgo que hoje o prostra; e, nesse 
tlia.. tique certo o orgulho.'O marechal, ell3 
terá bastante coragem para. reivindicar a sua. 
soberania., como te rã. ba.s ta.nte desprezo para 
lançar á face dos despotas. (Muito bem! muito 
he"1! O orador d felicitado.) 

Eme1tdas a ta/JeUa A, TribtmaZ de Contas 

I.• Onde se diz-!•• escriptura.rios, orde
nado 3:000$, gra.ti.fi~J.o 2:000$. diga-se
ordenado 3:400$. gratificação 1:600$()00. 

Sala da.s sessões, 3 de setembro de 1892.-
Artht!r Rios. 

2.3 Emenda a.o orçamento da. fazenda: 
. Substitua-se o art. 20 pelo se.,ouinte: 
São consideradas annulladas as aposent.a.

ta.dorias concedidas aos empregados federaes 
de qualquer categoria, cuja. invalidez, con-

O Sr. Nilo Peçanha-Ha quatro dição. ~ncíal nos termos do art .. 75. ~a. 
mezes a,i>resentei um projecto de lei a.utori- Cons~ttuiçao,. tenha cessa. do com o ex.e~ciClO, 
sa:ndo o Poder Executivo a. rever o regula.- pelos . ~esmos ~p~~ntados de emprego ou 
mento do registro de nascimentos e obitoo. com.I~u.ssão retr1bwda. federal, esta:~oal ou 

v Ex. sabe ue hoje "'t.l.da. a. separação da. muructpal. sem que dessa annnllação adve-
lgr : d. Est.aã estabQlecido 0 casamento nha-lhes o direito de reverter aos empregos 
civ~: aq~elle r~~tro ê da. maxim.a. import.an- em que foram ~posentados. 
cia. Por isso pedia a. S. Ex.. o favor ae da.r Sala d(tS seslloes, 3 de setembro. de l892.-
e5se projecto para. orde~ do dia. ArthuY' Rios. 
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S.• Que seja rejeitad;~ por onerar o Tbc· 
souro com gravame, a que elle não esta abri· 
gado, a seguinte 

Emenda 

Sejam substituídas as verbas í•,Sa, lO", 11•. 
15• e 17• :pelas correspondentes na proposta 
do Poder Executivo e a ultima parte da verba. 
32•, onde se lê:-Fiança do emprestimo ã. As· 
socíação Commercial do Rio de Janeiro 
325;036$180, substitua-se pelo seguinte:
Restituição a Associação Commercial do Rio 
de Janeiro, de que dispendeu para pagamento 
da amortização e juros vencidos, do empres
timo de 5.000:000$ gt~rantidos pelo governo, 
por forç:t da lei n . . . . . . . . . • . . . 659: 879$-'>63 
Pot• nde;tntamento n. mesma As-

sociaçio Commercial do mo 
de Janeiro, para conclusão do 
seu edificio, que se achlt hY· 
}lOthecado ao governo....... 14.0:000$000 
Art. 2" e 13•-Elimine-se. 
Art. 3. • Como na proposta. 
S. R.-Sala das sessües, 3 de setembro de 

1892.-G<wcia Pi,·es. 
4 o Que seja rejeitada. a seguinte emenda, 

]>or j;i, ter a. commissão attendido os a.ugmen
tos necessarios com 143:000$ de accrescimo a 
respectiva verba, sendo dessa quantia. 93:000S: 
destina.dos ao pessoal. · 

E:IIE..';DAS AO PROJECTO N, 154 A. 

Art. ·r o, n. 13. Em vez de 63i:480$-diga
se-690:800$, afun de attender ao augmento 

~dos vencimentos do pessoal, conforme a ta
bella apresentada pelo Sr.deputado Alexandre 
Stockler. 

Saht das sessões, 6 de setembro de 1892.
Annibal Falcao.-.Demetrio Ribeiro. 

5.• Que sejam rejeitadas as abaixo mencio
nadas. 

A :primeira porque não é licito reformar ou 
alterar a. lei que. organisou a magistratura 
federal em lei de orçamento e a segunda por 
desnecessaria. 

Accrescente-se onde convier : 
Os procuradores fiscaes, quando formados 

em direito, que forem dispensados, de accordo 
com o· disposto no n. 9 do art. I o serão pre
feridos para. a nomeação nas va,nas que se 
derem na justiça federal nos estados onde 
servirem. 

S. R. Sala. das sessões, 6 de setembro àe 
1892.-Lauro Mulle1·. 

Ao n. 7 do art. 1° : 
Ac.crescente·se - e escripturarios directa

mente nomeados para este cargo sem con-

t·nr~o ou ~ent lltwcrcm occupntlo quiLlrJ.Ucr 
ou t,l'O <.:lll'/o!O em a.IJU.ndega. ou the8ounwta. 

~. R. Sala d:~s sessões, 6 de setembro ilc 
180'-Z.- Ll(tero .llttller. 

(j • n Que sejam sepa. ' para constituir 
pt'Qiectos distínctos as duu. emendas additivas 
abaixa menciona.das, que referindo-se a as
sumpto de importancia precisttm de estudo e 
exame que nüo é po~sivel fitzer-se no estreito 
espaço de tempo de uma 3" discus~ílo a en
cerrar-se . 

.A o projecto n. 154-Despeza do ~!inisterio 
da F,1zendo.. 

:\ccre~cr.nte-sc : 
.Art. E' autorizado o Prosídente dct Repu-

bhca: . 
a) a. revo:r a ttlrifa das alf;\ndega.s, ampli

ando a.~ impo>kõe:s sobre prollucto~ estran
geiros similares ao~ das novas indu,trius na
cana~~. e a.s is3ncücs de impostos sobre. ma
chinns, instrumento>, Jerrnmentas e todos os 
artigos considera;Jos indispensaveis para o 
funcciona!llento das industriD s e officinas ; 

11) a refundir a comolídução das leis das 
alt'andegas introduzindo as disposiçes constan
tes da'i nos::oa~ leis; 

c) a confeccionat· um regulamento geral de 
represoão do cDntrabando sem o emprego de 
recurso vex"torio. que attentem contra a li
berdade commercia.l dos .municípios entre si ; 

d) a ampliar as tabellas de introducção que 
regem as 1nesas de rendas federaes ; 

e) a estabelecr, sem augmento de despeza, 
nas mesas de rendas !ederaes, caixas econo
micas de depositas ]?articulares. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1892.
Homero Baptista. - Alci.ies Lima.-Pr.weira 
da Costa -Bellarmino Carneiro.- Perei?'IZ 
de L1fl·a.-Raymtmda Bafllleira. 

EMEI'iDA AO PROJECTO N. 154 A 

Ficao governo autorisado ~a vender, in
dependente de concurrencia ou propostas, 
todos os proprios nacionaes, que não derem 
renda correspondente ao seu cu3teio e os juros 
do capital, queelles representllm, a:fl'rontando 
~rimeiramente os arrendatarios (dos que es
tlverem arrendail.os) pelo J:lrec;o da a.va·Iiação 
a que se :procederá administrativamente. 

Paragrapbo unico, Quanto aos terrenos 
situàdos no esta-ia do Rio e Capital Federal, 
fica o governo a.utoriso.do a transformar em 
empbyteuse os arreoda.mento; ainda existen
~s (art. _3• da lei de 12 de setembro de 1838) 
amda ex1stentes, ou a conceder remissão, nos 
termos de direito, aos emphyteutos, sob as ba
ses que forem julgadas mais acertadas. 

Sala. das sessões, 6 de setembro de 1892.
Francisro Ba,um:i. 
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7 .• A commis~iio julga ncceita;vel. por não requerimento annexo. adopte o seguinte pro
tmr.er onus cto The8ouro Federal, a, emendil. jecto de lei, que ofi'crece !i. sua. conside-
~eguintc : _ raçí1o : 

Art. Os ~Yernos dos e~to.do;;: poder.ao O Congresso Nacional resolve: 
crea.r, de accordo com o da. União, 1.3.boratonos • . . . 
de analyses annexos as nlfa.nderras resp3- Art.. 1: O Poder Exec~ttvo e autor1za<lo a. 
ctivas. ' "' l'C<tdmtttJr J'!O quadro actli'O dos ~~pregados 

Sala das ses5ues, 6 de setemllro lle l892.- das secretarw.s de, e~tado e reparüçu~s deltas 
Cesa1·io ]!{otla Jv.nior.-1". Glicerío.-j{ttr$a,- depend~ntes lOdos os que foram aposentados 
França Car~Jallto.-A. Etl,>.-Erico r:oelho.- desde lo. de :t:to_vembro de }889 contr0;.a .e~
Pacifico llfascanmhas. pressa fhspos1çao do art. 1;) dtl Constltu1çao 

Federal. 
S. R • Sala. das commissões da c.~mart< ~os Art. 2." Da data destu.lei em tleante ~e JlrD· 

De~u:tados, 9 de set!>mbro de 1892.-Lc:~e cedera i reinteg-ra;;:ão dos empregados de que 
Oi.ttc~ c a.- ~eop~l rlo c~~ . B~tlhõe~.- De1;;ct no trata. o artigo ·antecedente nos proprio~ cttr~o;; 
RtbetYo.- 8evenno "~'•ewa.- .1rth~r Il:os.- que exzrc!am ou em outros equiYalcntes. 
Aristides Naia, Para.graJ.lho unico. Para a ulteriot· t·egu!:\. 

~ão da aposentadoria 1.les:::ns empregarlos não 
sera contado como tempo de ser,·i~'o o de
~orrido entre n.s da tas da apo$entaçü.o e rein
tegração €tfectiva. 

N. !Si- 1892 

A\ltol'isa o ynccrno '' ;·eacl;niUir 110 Q<wd;·o 
acti1JO dos empregados das sccn;:tm·fa.< dç 
Estarlo e ~·epal'liçues delTas depenrlcrdes t1;dos 
os apo$entar.lo8 desde 15 de no,;cmb!·ode 1889 
c!lntí'a e1:pres.~a di3posiçc7o do ar1. 7:) da 
Canstitwr;c"io Federal 

A commi:::~iio U.e lhzendu. e inuu~trias, 
temlo examinauo o requet'imento do contador 
da The~ouraria de Fazenda do e>tado de Per
nambuco, Jesuino Rodrig-tle3 Cardo;;o, a.po
~entado pDr decreto <ie 1 <le feyereiro de !890, 
verificou: 

Que o pelicionario foi aposentado :>em que 
reclama!"se esse beneficio legal, achando-se 
em periei~s condiçces de validez e com .tol'ça 
lJara continuar a ser;-ir ao ~eu p::tiz. como 
declara; 

Ax·t. 3.• Revogam-se as dbposiçücs em cou
tmrio. 

S. R.-Sala ®s commissões, 23 de agosto 
de 1892..- Mms~t, presidente.- Bcllarmino 
Chmei1·o, relator. ~Hora cio Costa. -Jiome1·o 
BcrJllisra.-Tlzoma= Del{ino. 

N. 188-189~ 

.ü•!o;·isa ~ go,;etHO a abri-,· o c;·ecl:ta aecessa-
1'io pa1·a ind.amnisar,no cOJTente e:~;c1·cicio, o 
S ;·. A>,!_qusto F;·mJCiscu j)[aria Gla~ioH da; 
ou~nti(T. de 9:F!5sf44., im21o;·tancia da8 des· 
2ic~as feitas na c.Y,tServ"'ç,ro do Ja ;·d;;;,. do 
Campo da A.cclamaçiio (Pl·aça da R~)mblica) 

Que o acto da sua aposentaç-J.o precedeu de A :2,9 de agosto de 1891 Augusto F l'ancísc:o 
um mez e poucos dias apenas a decretação tle !.Iaria. Gtaziou requereu ao Congresso Na.cio· 
melhorii1 de vencimentos de inactivhlade nal indemnis:Jçiio da quantill, de 9:425$144. 
feita em 3 de março de 1890 ; e que adeantou ao antigo gm'et'no para sel'Viço 

Que em comequencio deste lapoo de tempo ptllJlico. 
tlecorrído entre um e outro decr-eto foi o pe- Em ISS! tiuha o reclamnntc le>ado a termo 
ticionario privado dos beneficios do decreto sob traç·ado seu o jardim do Campo da Accla
lt. 246 A. pelo que pccle qtJe a sua apo~enta· nutção (Pr .ça da Republica) , üo qual era di
daria se;ja regulada IJOr este decreto (ta- rector, quando, envianLlO as contas dv. sua. 
bella A). conservação ao Mini~terio dl.t Agl'icultura. 

Verificou n,inda a commbsão que e evi- cornmercio e Obras PubliC<IS. não tomm el!as 
dente a desigualdade em que ficou col1ocauo o contestadas, mas o ministro, o tàllecido 
Jleticíonariopela circumstancia accidentü das Sr. Buarque de ~acedo, emlereÇ'flU·lhe a se
datas das .dous decretos, círcum;;tandi.1 que glünte ca~·t01Pescrvada: 
veio ~~oproveitar a multas outros funcciona- «Ga.binete do Ministro da Ag-ricultura.-
rios asaim favorecidos contra o uríncipio que 
e$til.1Jelece a igualdade perante ·a lei, e que. Côrte, 24 de março de 1881. 
em face do art. 75 da Con,;tituição Federal. o Illm. Sr. A. Glaziou.-:-Tenclo ficado de
Congre~so Na.cion~! póde e deve reconsiderar pendente de approvaç-âo elo _Senado. o ~redito 
oacto do governo provisorio pelo qua.l foi o para o Berviço dn ~ons~Ya.çuo do Jard1m do 

mesmo peticionaria aposent.'ldo. estantlo ·v a· Campo da Acc~maçao,nao ~osso ma~d<lr pa.,"ar 
lido e apto para. o serviço publico. ns despezas feitas com o dtto. sernço ·.Estas, 

E', pois, de parecer que a Camara. dos De- porem, e outras. que fo~am JUlgadas lmpre
puta.dos, em solução à reclamação contida no! sciodiveis para tal íim h<~O de ser opportuna-
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mente satisfeitas com aquelle credito, que o 
Senado, ao que me pa.rece,,não recusara. 

relator. - Bellarmi110 CarMiro . -Eduardo 
Gonça~vcs. - Home1·o Baptista. 

Sou com estima de V .S. attento, venerador 
e cria9-o.- M . Buarque de 11facedo. » 

O SR. PRESIDENTE designa. pa.ra. o dia 10 a 
seguinte ordem día: 

1~ IJ&rte (até ás 2 horas) - Votação das se--De posse deste documento, o director do 
jardim do campo da .'\CClarnação. tendo em 
vista que a obra que Yinba de ser con>!!uida 
nil> podia ser abandonada ~em grande pre
ju!zo para os cofres publicas e desar para a 
admimstração, pagou os serviços que se reali· 
zararn de 16 de setembro a 31 de dezembro 
de 1881 , na importancia. de 51 :O'ií$240. 

guintes materias : · 

Como era pobre. foi buscar de outros esta 
quantia, encontrando nisso n.s difficuldad~s 
que são faceis de nquiln.tnr nas suas condl
ções, pagando por e !la n ,juro de I •; . ao mcz, 
elev:~.nf!o-,:.c dest 'arte a 5í: 455~4 a. impor· 
tancia. de seu ndeantamento ao E~tnrlo . 

Foi o reclamn.nte pngo de !JI :úii!S-240, Jn(LS 

os juros lhe ioram ol1stinihlnnwntc J'ec\I!;O.do::. 
Ain•!n. depois destes acleantnmento~ fez o 

·reclamu.nte um outro ao E~taolo. dl•$t<t vez dns 
suas proprias economia~. no mlor ue :!:042.'$530 
no mez de junl1o de 1883. 

E~te _o.deantamento .Junto aos juros dos 
51:077~40 pre1à7.em a reclamação. 

o Sr. Augusto Fra.ncisco ~1<tri:1. Glaziou é 
um homem que muito tem estudado e vu!,(!'a
garisado no estrangeiro a 11m·o. brazileira. 
Reformou o Pa~eio Publico do Rio de Janeiro, 
o que trouxe, <:om um serviço irl'eprehensi
vel. eCDuomi:\ para o Estado de 6:205$ an
nuaes, e e o amor e executor do bello pa.rque 
da Praça da Republica.. . . 

A sin(J'ularid:l.de de ter empre.~tado dmhetro 
ao Estado, dinheiro que foi procurar com a 
sua re~ponsabí:idade individual, é mais um 
titulo a consideração que a oommissão não 
póde deixai· de re<:onhecer. . 

Na. sua reclamaçaotorna.-se nota.vel dev,•·ras 
a desordem administrativa característica de 
um regimen em pleno declinio. . . 

A commissão é de parecer que esta. dr<tda. 
nacional. que está bem proxima do ridic~o. 
pelo modo :por que foi contrahida, e do odtoso 
pela maneu-a por que foi ate hoje ~esatten
dida. seja sem demora. p3.eo-a., e propoe, neste 
intuito, o seguinte projecto de lei : 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Poder Executivo antorisado 

a abrir o credito necessario para. indem.nisar 
DO corrente exercício o Sr. Augusto Franci~ 
l1a.ria Glaziou da. quantia de 9:425$144, im
portaneia de despeza.s feitas na conservação 
iio jardim do campo da Acclama.ção (Praça da 
R.epublica). 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões. 5 de 8etembro de 
189'2. -Mllrsa, presidente. - Thomaz Del fino, 

Do projecto n. 103 A, deste anno, creando 
o logar de auditor de guerra no estado de 
S. Paulo (2" discussão) ; 

Do pro.;ecto n. 138, dest.e anno, es~bele
cendo as condiç.ões em que pode rer exerc1da a 
faculdade conferid:\ ás sociedades nnonyma.s 
pelo art. 3"2 do decreto n JQ4 de li de ja
neiro de 1890 : marcl'- o pra1.o de um anno 
para. o r[!(.'O!himento. pelos emi!;..<ot'r::;, dos bi· 
lhetr!' ao portador t'mi~til!oo i llc')!alm_cnt~ ... " 
o.uto1•is:1. o go,•erno a. t•nuttu· uotns dl< •J?O re1.s, 
1::;, :?S e 5S. no Yalor LI e :; . 0110 : 009s~ reco
lhendo i~ual somm:t em nllllts de :.•U!-:\ parn 
cima (a• diSt'US!'ÜO} ; 

Continua(":i.o do. 3• discu~são 1lo '[lrojecto 
n. 154 A. fixando a dcspeza !lo Ministerio dtt 
Fazend:1. para o exercici·· de 1 8!):~ ; 

1• di$CUssfto do proJecto n. 183. deste a.nno. 
cst:.tbekcendo a. lei n. 3.403 de ~4 t!c noYembro 
rle 1888 ('Om M< modiflc:u;ões que indica. e fixa 
o prazo dentro do qual devem o~ :1.ctunes l:ia~
cos de emissiio entrar no re;pmen desta. l.e!· 
Autori5a o governo a. assumir o. reS}>Onsabi_!i· 
clade das nota.s dos que não pudere~ ou nao 
quizerem submeiter·s~ ao m~sn~o_1·eg1men : a 
providenciar qutLnto a &ubst.ltuJçao por notns 
do Thesouro das quo rorem recebidas; e a ~e
scindir o contracto com o B<l.nco da. Republica 
paro. o resgate do papel-moeda, limitado este 
á somma. actual e feito o resgate conforme 
aquel!a lei e com os recut'i:OS a.nnuaJmente 
decr etados 

3~ discUS'ão do projecto n. 115: ~este anno, 
autorisando o o-overno a transter1r para a.s 
armas de infa;taria e cavallaria. conforme 
as habilitações de cada. um, os officiaes do ex
ercito. promovidos durante a. guerra do Para.· 
guay para a de artilharia, que nesta. se acha
rem sem poder ter accesso por falta. de habi-
litações scienti:ficas; . 

Continuação da 3• discussão do proJecto n . 
153 A. tle 1891, r~"Ulando as relações entre 
locador e locatario; . 

Continuação .da 2• discussão do proJecto n. 
155, deste anno, ll.Utorisando o :ro!·erno a con· 
tract.ar c-om o engenheiro Mf>lY!lle Ho~ as 
obras que se propõe. a. exe.cnta.r, por Sl, cu 
companhia que orga.m~ar ,na 1lh3: das Enxadas, 
no porto e babía. do Rio de Janetro, medeante 
condições que estabelece; . . 

2• discussão do projecto n: 81, do anno 
pa.s...qado, re,nulando as promo.;oes da armada, 
em tempo de paz e em tempo de guerra ; 
~discussão do projecro n !51, deste ann~. 

crea.ndo uma colonia correcmonal no propr1o 
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nacional denonlinu.tlo--Fazenda. ela Boa :Vista 3' parto (ás 3 lwra.s)-D:scus~o unica. tlas· 
-. na Para.hyba do Sul, estatlo do lt1o de seguintes ma terias -
Janeiro. especifica os indiVitluos que a el.la. . ·_- . 
podem ser recolhidos e dando outros l'rovi- Do proJecto .n. lt7, deste anno. a.utor!sando 
dencias · j o governo a dtspensar do exa.rne Je trtgono-

. ' _ . . . metria a. Joio Ribeiro, para matricular-se na. 
2~ d~Scussao do proJeeto n. 149 A, deste Faculdade Livre de Direito da Gapita.l Fede· 

anno; j ra.l ; 
2• ~iscussã.o do projecto ·n · 85 \leste anno, Do projecto n. 130, deste auno, perdoando 

auto~JSando o govern~ a rever a t'l.bella dos a. D. Rosalina Pires de Bittencourt Ba.rcellos a. 
venc1meutos dos of!ic!aes da Armada e das- divida. de que era devedor á Fazenda Nacional 
ses annexa.s e a. reformar o Conselho Na vai. ; o seu finado marido Dr. L-;rael Rodrigues Bar-

~· di:>eussão do projecto n. 69 dest.e anno, f cello.s; 
autoris-~n~o o governo a conceder a Jose Au- \ Do prClj~~to n.. \53, d~sk a.m1o, opin;mdo no 
gusto V1ezrae outroaconstr'!-cçilo, uso. e gozo, I sentido de ser adaptado o projecto n. 184 de 
durant~· 30 a!ln~. de uma estratlil. de íPrro de 11891, quo e!eva a 300$ a pens:':o concedida. a. 
Sapope~b;l, a. llll;\ do Govemadm·, merieante D. :O.!ttria Gertrudes da Mott.<t Vieh·a da. Silva, 
certos.taxor;s; . I viun1. llo Visconde \'ieii·:J. (,h Siiva; 

2" d tscu~s<Lo «~) pt'OJecto 11. 106, uo anno . . :> 
pns..~dCl, 11assando á municlpalidnde a a.dmi· Do J!l'OJecto n. 1:..4, deste anno, concedendo 
nistl".~~-ão dos <.'Cmíterio;; publicas, dando 011• rep:trtltlamente a p. Lu1za Gmlhermtna ~am
trasp1-o,·itiellcias e a.utorisamlo 0 Presidente <la pos e D. Ann;: Julia de C.kmpo:; ~~ revcrs;1? ~ 
Repllbli~ a mu.ndat' fazer a c..mt:>.. afim de parte ~~ pen_qo ~a que gosa.vam cor~ su.a 1.1'~ 
ser indemnisttda a irmandade ru\ Santa Cn .... ~ D. En:ulra. Adelatde de ~~ ~~nda <:>~1l>e1ro, Ja. 
de !IIisel'iconlia da capital Federa.!. fal!ecula., pelo decreto n. 2830 de-- de março 

2" parte (ás 2 horas on ant<>s)-ContinU~lção de 1879; 
da. 2• discussão do projecto n . 14-! A, deste Do projecto n. 95, de.>te anno, autorisando 
anno (du Senado). que permítte a th·re entro- o governo a eleYar a 100$ :tpenão de 50$ 
dano territorio d:.t Republíca a imrn.igru.h~ concedida l>elo governe pro..-i~ot·io ~\ D. Cybele 
de nn.donalídadc chinez(\ e japonez:a., sob a!! de Mendonçõlo Souza ?.Ionteiro, viu v(!. do te
condições que est.a.belece e autorisa. o b'O;·erno nente lloncrario do exercito Heleodoro Ave
a promover a. execução do tratado de ó de li no de SoUZ<\ Monteiro; 
setembro de 1880,. com a Cbina. •. a celebrar Do projecto n. 159. deste anno, autori&loodo 
tra~do de c.ommerc1o, paz e a.r_lllzade ~m o 0 g-overno a conceder ao 1" e;cripturario da. 
Japao e a estabelecer_ agen~ dtplomatloo':l e Tlle;;ouraria de Fazenda do Amazonas, Emi
~!lsular_es_ nes~es p:uzes, report.~ndo-se _ao liano Olympiode CilrvaJ.ho p_..b~l!o, um :~:nno 
JUIZO elll!ttLdO 110 pa.tecer SOb n. 4 A, deote r de licença, com O'< vencunent.os a que t1ver 
anno t;· ~ d 'J di _ d . t direito, pa1~a. tratar de sua saudc onde lhe 

Con muaçao a _a scmssao o pr.>JeC o co Yier. 
n. 12'2, deste anno, reorganisaudo o Supremo n ' . 
Tribunal Militar; Do projecto n 7 156. deste. anuo, ~utor1s~do 

l• discusffio do projecto n. 133, deste anno, ogm·erno acons1de~r a. retot'ma compu,tsorta· 
derogando o art. !Si do decreto u . 1.030 de mente_ dada. !lo offimal de fazend~ de~ classe 
14 de novembro de 1890, dispondo que seis AntoJ!ll? Mar1ano Barreto Pere1ra. Pmto na 
escr ivães das camaras civil e criminal do Tri- effectrndade do posto de I• tettent.e,_em _que 
bunal Civil e Criminal sh·ra.m cumula.tiva- foi graduado. pa..~ndo sua gradu~.a.o a do 
mente perante as duas camaras, medeante posto immediato ; 
distri~uição.i. _ Do parecer n. 77, deste anno, julgando o 

1• d1scussao do proJecto n. 98, deste anuo, Con!!resso Nacional incompetente para conce
a.utorisando o governo a conceder a Horwrio I der a permissão pedid ' por Victorino Affonso 
Lima a comtruc\iio, u so e gozo de uma estra- Pereira Ramos e Gados Baptista de Castre> 
da de ferro _do porto d~ An!ira d~s Reis, no para estabelecer uma linha de bonds entre as 
es~do do R1o de Ja.naro. a estaçao do Cru- esta~s de Entre Rios, n;,~. Estrada de Fe~ro 
ze1ro, no estado de S- Paulo, medeante as Central do Brazil e a do Areal, na do Gr-ao
condições que estipula; . Pará. coliOC8.ndo os trilós no leito da estrada. 

1• discussão do projecro n. li6, deste anno, de roda.,.em União e Industria. 
a.utorisa.ndo o governo a contracr.a.r com o vis- "' 
conde de ca.rvalhaes ou com quem mais vanta.· Levanta-se a. se..~o ás 5 horas da tarde. 
gens oJferecer a ligação do porto de S. Francisco 
ou outro, com a fronteira. bra.zileira limítro-
phe com a Republica do Para.guay nas condi-
~ que esta.belooe •. 
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Presidencia do S1· . Jofio Lope$ 

cellos, Ponies de 2.!it·anda, OJi,reil'a Valladão~ 
Seabra, Zama, Francisco Sodre, Leovi,.ildo 
Filgueit•as, Fonseca.Het•mes, Viriato de M'édei
ros, Jacques Ouriques, Mayrink, Ma.tta Ma
chado, Viotti, Dtlt1•a Nicacio, Domingos Rocha-
1'~0l'aes Bat•ros, Adolpho Gordo, Ca.l'los Gm', 
cm, Lacerda Coutinho e ?.fenna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa partici
paJ.a os Srs; Henrique de Carvalho, Pe
reit•a deLyra, João -de Siqueira, VilliL Viço
sa.. Manhães Barreto, Cyrillo da Lemos, Alber
to Brandão, Joaquim Breves, Erice Coelho, 
Samp:tio Fel'l'az, Figueiredo. João Pinhei
l'o, Pacifico 7-.Iascarenhas, Francisco Vei!!a, 
Fet'!'eil'n. Brandão, Co;;;ta Senna. Ferrei1·a Pi
res. )lonteit•o da Silva, 01-!at·tinho PnHlo. Do
min,as de )lot·acs, Angelo Piuheiro. Cincino.
to J3 t•a,.."1\, Assis Bt·azil, Victoríno )lonteiro, 
Rocha O~ol·io, e Fernando Ahbott. 

E' liü:~ e sem debate nppt•ovau:> a neta ela 
ses:;;lo anteeedente. 

PRI~ffi!RA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Ao meio-dia procede-se á chamada. à qual 
respondem os Srs. João Lopes, Azcrcdo, 
Athayde Junior, Paula Guimarães, João de 
Avellar, Uchoa Rodrigues, Indio do Brazil. 
Cantfi.o, Pedro Chermont, Matta l3acellar, A u
gusto Montenegro, Costa Rodrigues, Ca~imiro 
Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fialho, 
Norueira. Parana.,.,"'lla, Pires Ferreira, Mar· 
tini1o Rotlrigues, Frederico Bor~es. .Josê Be· 
vilaqua, Gonçalo de Lagos, Xasr:imento. Epi· 
tacio, Couto Cartaxo, Sá Andr:ulc. Hctuml)a, 
Tolentino tle C:l.rvalho. Gon•·aln-s Ferreir~. 
.lo!IU ~[ariano, .Joaquim Pet·nàmLut'O .. Juvcn
cio de Agui;H', An•lt't.\ C:w;tlcanti, HaYmumlo 
i3a.ndeit·a. João Vieira .• Lniz de Andrade. Es· 
pirita Santo. Bclhumino CAt•nei.ro. Theophilo 
ilos Santos, Oitidca, Rodri:zo de Amuio. 
Eucli•le,: ~lnlttt. h·o tio Pt·ado. Lean•l:·o ~h· 
ciel. Felisllcllo F t·eit·e, Augusto de Ft·eitu~. 
Pa.ul(l. At':.;ollo. Tosta, /u·tlmt• Rio:o. Garc-ia. 
Pires. ~I:wcolino )Iout·a.. SeYerino Vir: ira. 
Santos Pct·eil'a.. ~lilton, Diony~io Cet•qncil'Jl., 
Ba.rão de S. Marcos, Seba..;tião Lundnlplto, O Sn. Pnr-:smEXTE-:-N~o Jla-Yendo numel'o 
P t•i$CO Pat•aiso, i\Iauoel Cnetnno. Ft·ancisco ..te pr~ra votar as _matet'W$ m?tc:ulas no começo 
Mattos. Hot•acio Co.;ta,, No,·aes ~fello. :s"ilo da o~dem do dta, pa.s~a·se as mo. terias em clis-
Peçanha, l:"rba!!O Marcondes. OliYeiro Pinto, crus;to.. _. . _ . 
Virgílio Pcs~oo, Fonsec.< e SH,·a, Ft·anç~ C~.1·· _Contmunçao rlo. 3> dtscUS.."<l.Od? .pt''?,JCCto·n . 
"''O.lbo, Luiz :Mumt. Baptistn, da Motta, Ft·úes lv4 A, fixa~1do a d~SJ?8za do Mtmsteno da Fa
da Ct•uz. ;\lcinllo Guanabara, Lo]le> Tro>iio. zen~tt para c ex~rctcto de 1893. 
F_~rquim Werneck, Jesuino de Al_buq ue:·q ue, ~I ~~ngu~~n ped1!1do a pal~"':?· fica. cncet•1•ada 
'\mha.es, Thomaz Delfino, Antomo Olyntho, 1f d;sc~tssao!; ad1ada ~ vota.ç.to. · 
Badaró, Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, L dtscussao do 'P~'o.Jecto ~. 1~. deste anno+ 
Chagas Lo bato, Jacob da Paixão. Alexandre r~st.1.belece~do a le1 n . 3_40.:> d~ ;A d3. novem
Stockler, Lamounier. Alvaro Botelho. Gon- b1 o de 188S, com as modt!lcaçoes que mdica, e 
çal>es Chaves, Americo Luz. Manoel Ful!!en· ~xando o ],)t'azo de~tr~ do qual devem a.s ac- · 
cio, Aristides Maia. Gonçalves Ramos. c.·\i·los tuaes ~ncos de ~mtssa.o entrar no regiJ?en 
d3.s Chagas, Costa M<tchado, Domingos Pot•to, de~ta l~t . _A:utorisa. o gov(!rno a n~llmtr a 
Palleta, Fet·reira Rabello, Joiio Luiz Fra.n- respon~ab1~!dade das notas dos que nao pude
cisco Glicerio. Cesa.l'io Motta Junior'. Lopes rem ou qmzer~m su]Jmetter -se ~ mes!Uo. ~ 
Gba.ves, Carvnlhal, Mursa, Paulino Carlos. gtmen ; a proYtdencl<J.I' quanto a subotltUI()lJ:O 
COStaJunior, Alf1·edo Ellis. Moreil•a da SilYa., por notas do_Tll~souro das que fot·em recebl
Almeida Nogueil•a, Julio ele ~Iesquita.. B;·azilio das, e ~ rescmdu· o COlmacto com o Banco d~ 
dos Santos, Fleury Curado, Leopoldo de Bu- R~publ1ca para o r esgate do pa~l-moeda, h
lhões, Alves de Castt•o. Urbano Gouvea. Cae- mttado este a somm!\ actual e 1e1to o resg-ate 
tano de Albuquerque; Bellarmino de· :\Ian· conforme aquella le1 e com os recursos annu

. dança, ~larcio.no de :Magalhães, Edun:·do almente decretados. 
Gonçalves, Fernando Slmas, Lauro jli.iller, 
C3.rlos Campo$, Schimidt, PeJ.•ei;•a da. Costa.. 
Julio de Castilhos, Bot•ges de Medeiros. Alci
des Lima. Thomaz Flores, Homet·o &wti::t.'l, 
Cassiano do Nascimento. e Deme.trio Ri bei t•o. 

Abre-se a sessão. 
. Deixam de comparecer com causa partici
. pada os Srs. Nelson. Justiniano de Ser.

:pa, Jose A velino, Almino Affonso, Miguel 
Castro, Amorim Ga!'cia, Pedro Americo, Ro
sa. e Silva, Annibal Falcão, Meira de Vascon-

O Sr. O~shn.iro Junior não tem 
de memori:1 tod:> a :~orgumentação desenvol
nda pelo nobre deputado por Alagoa.~ . sus
tentando o parecer da commissão sobre o 
prQjecto em debate. . 

Mas vae analy~a1· as suas considerações 
nos seus pontos capitaes que o orador con
servou . 

S. ~. dindiU O SeU diSCUl'SO em duas 
partes. Na primeira, estudou minuciosamente. 
a crise actu:.U do paiz, sob todas as suas faces; 
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na. segunda. e>W.helece os meio~ l);.\!'à uebel-l Vot~ü:o em Z'discussão do projecto n.l03 A .. 
lai-a, meio:> que e~tão trttduzidos no pt•ojecto. ue.>te anno, creando um logar de auditor d!) 

A crise deu o nobre deputüdo como causa a guerra no estado de S. Paulo. 
grande eml,siio do papel-moeda e;::J. circulação Submettidos successivamente a votos são-. 
e como medtd;J. l)ara subjuga l-a a encapa- approvado5 os artigos do seguinte prQiecto •.. 
ção, e a liquida~<io do Biwco da Rer)Ublica e a que e o.doptado para pas~a.l' a 3• discussão. · / 
valorisa<;Uo consequente d<t nossa moed;;.. I // 

o orador não contest<\ que tt emi .. ::;ão <LVU!· PlWJEcTo x. 103 A-1892. 
l1.da de papel-moed~• tenht~ concorrido p<LI"J. a 
baixa do cambio e pa1•a a crbe; conte'•ta. po·! 
rém, que !·enlla ;<ül.o .est;l a ~mic:.'.cau~o.. . ~ 1 O Congrzsso Nacional decreta: 

O J?<J.l, e Pi'ectso d1zer, na o esta ~la_mm,;~ao I Art. 1." Fica creado o lagar de auditor· de· 
em s1, mas no emprego que ess..1. ffit:'!S"-0 teve, "Uerra no estado de S. Paulo. . · 
pois ~endoell;1 u~,ti~~:tth a ;wxili;wa hcYo:.n:':c "'Art. 2.• Revogam-se a~ disposições em con
eM mdustt·m~, L~to e, ;1 cle~envolver a:.: lor· ~ trtlrlo. 
ças :prou uctí vas elo rmiz, 1bi. ao coat 1·ario, . , . ... . 
ntuad<J. na_ e~peculac;ão, qnet• tlizer. 1_ oi conm- O Si~·. )IAnTti"lfO R~>I>!Ul·t~E~ (pela Olàcm)-
mitht im~t'l>uucti,·:tmente; rr.::nlt:wdo d:Jhi ).JCllc t!t~p·~n~a de llll.ei·St!CJO para. o pro-
um phenômcno cquív:t](mto a um exccs~o de IJl!C~o. , . 
con~umo Cun.-:~ l lt.;wn. a C:umwa cour.cdo a dl:>llCUS<t-

. . I _ t·erjtll~l'i'!tt. 
De que rne1o, porem, :tnç:l mau o 1-!'0\:('.l'llO Votnc·;io 0111 :l·• 1\i~CII'-<ilo 1lo prnjQcto n. 1:!8, 

p:l::,:t ~1-e~g-at:n• este P<1il<!l-mo~Ja em cil'"·u- cl~·~tr! aiuw, ~·"'~lbe1e<.:cnrlo :ts conriíçt~)~cm quo 
laçao', . . , .. , . Jl'·"~" :ll)l' cxm·ciilrl. ~~ lltculchHle conlbl'id:t ils 

Entlo.ndo na Plll\-a e compt.t.nrlo-o •1 ulu~ •. •ncrc·chlllC>l ru10nymus pelo rwt .. ::!'! dn cl1•creto 
Bem,este papclrcpt•e,:mthl d<.>il~ t;Ci'l,'\1 .. IH:\ i.< 1l' l~>·lchl !7 c h• ,iancit'll clt~ 18llO; Jmti'CilU lJ1':<7.() 

ll? ~uro lle.postt.ado no Thesnlll'O. :-.;e~ta~ c~>n· rlt> nm n.nno pt\t'tl ll l'!.!colltimnnto. pelo-. crnis-
dfçues, p:uo:J. que o. gorrn·no n·~!-!':1.1.~ o ll:;Jwl ,01.c,, du~ hilliot.cs ao pol'l.aclor ~miW<lo~ illc· 
~n·ctlla.nte pot· meto do omo <lcpos!tado, _ 1~tl) :::tlmente c n.ttt.ol'i~:L 11 ;;o\'erno o.emitl.ir notus 
e, par~ q~e. compre o p:tp.el l)lll.' ~tm tt~t·1;t\ tio ;}OO 1-~ .1~. ~~e :í.<:, no Yn.lor de 5.000:000~. 
parte e rnrsõeJ' que o cn.mbzo P~te.FL a J_o.m:t~ jt•ccn!lwmlo Í"H:tl somm:t em notas de 50~ para. 
logo que o Jt-1.Vel come(;ttl' a se~· l'(':'ollt~<ln. o cima. ~ 
cambro ~ub!i'a., e o goYerno nao poúcra m:IH .. . 
comprar- peh tet•ç:~. parte,o que r1uo1• Lli~l·t· . O :iK. Pr~E>IDE:>\TE declara que h~ um <ttldl~
que.o ouro nii.o será mnissnffi.cientepttr~t t·es· Ü\·o t\o prQJecto. 
gatõ.I' O papel. 0 SR. PIRES FE!UlEIR,\ (pela ordem}-Sr. 

Assim tet•i de pnr:tL' a opet·a~uo, e lllllll. Ycz pt·c:<~clente, Cl'do qu~ n~sa. mesma. emenda a. 
paralisatltc,o cambio tornará a baix:\t'. minb:~. a.ssignatLJra estú. com nJstricç1ío, isto é. 

O m•ntlDl' não póde concordar com n liqui- ern logo.r de lO "l•· :proponlto que seja ele 
dação do Bt<nco da Republica. 20 "l•· 

Esta medida. ser.1 um desastre maior que o Xest::t.s concU~.ües, v e;;-o a V. Ex. que con-
que actualmcnte se obser••a. sn1te a cas• se concelle preferencia na -votação 

O Banco da Re:publicn, está ligado a illtc:·es- de~1. mesma emenda. 
ses de toda Ol'dem, indivicluaes e collectivos. Submettido lJ. votos o requerimento de pre-

Para o orador seria mltis acel'tado que,em ferenc:ia do S1'. Pires Ferreira, é rejeitado. 
vez d.o. enca.mpaçií,o pl'oposta, ;;e es~o.beiece5se 0 SR. PRESIDE:->TE-Vou submetter a votos 
a urudat~e do sen padrao,como se dn. nos Es- a l" parte da emenda do Sr. Chagas Lobato e 
tados U~1dos. _ outros. 

O_ pro)ecto, confe5&1. o ONt_do~· ,tem, med1das Procedendo-se a >otação e r<jeitad::t est.1. 
u_!.eis, entre ou:1·as ns que lu~1tam_a~ oper~- parte da emenda. 
çues dos banco~. ~as ~s d1~as medtd,ts_ c,tpt- Fica pr<'juclícada a 2"- parte da emenda. 
taes que elle propoe sao rad1caes e pe1'1gosas, Em seguida e appro-...-ado em 3' discussão e · 
e pode~ aca•·retar um desas~re. . . remetticlo à com missão de redacção o se--

Medne a Camar<1. no segumte : o pa1z e,no <'•uinte 
momento actual, compar;~.vel a um enfermo " 
em estado tão delicado que um remedio vio 
lento póde matar. E as meclidtts que o pro- PROJ.Ecro N. 138-1892 
.iecto propõe são remedio;; >iolentissimos. 

O SR. PrnEs FERREIRA pede a palavra. O Congresso Narional decreta: 
O SR. PRESlDEi\"TE declar:t que h;~.Yendo nu- Al't. · L" A ft\culdade conferida ás sociedades 

~ero na casa vae se procecler as Yota-cões in- anony~as pelo :-wt. 32 d~ d~creto n. 164 •. de 
dicadas na ordem do dia. 117 de Janerro de 1890, su :polle ser cxerc1da. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:36+ Pág ina 3 de 38 

i86 Sessão em 10 de Setembro de 1892 

sob as condições constantes dos paragraphos 
seguintes; 

§ I. o Lança~o o emprestimo, o SE:>u pr~ducto 
se::i recolhido ao Thesouro, thesourarias,ban
cos ou ao poder de pessoa idonea, e com o cer
tificado do deposito, a autorisação :para a 
emi:ssão ser~. requerida ao Poder Executivo 
na. Capital Federal. aos governadores ou pre
sidentes nos estados, que em vüta da certidão 
não poderão recusar a mesma auiorisa.çã.o. 

§ 2. o As obrigações (debel1ture.~) não poderão 
ser de valor inferior a 100$ e deverão trazm• 
á mar;tem collpmtS numerados, corresponden
tes á época do pagamento dos juros e o valor 
destes. 

narios constantes da tabella annexa o pessoal 
do Thesouro, pas~andQ o aot.ual de accesso da. 
Directoria de Tomada de contas o excedente 
de outras directorias a occupar empre"O de 
igual categoria no Tribunal de Contas. "' 
. Em ~eguida. é apprmrada a seguinte sub-
emenda: . 

Accrescente-se: dentro dos limites da ta.
bella tl.x<1.da para esse tribunaL 

E' submettida a votos e a_pprovada a se
guinte 

§ 3." Ao mutuario, antes da. entrega do ti- I.• Onde se diz-I••e.<criptural•ios,o!'denado 
tulo definítiYo, se dará um r?.cibo nominativo 3:000S;, g-ratifkação 2:000$. tli:m-se- arde
que :;;era snbstituido por nquelle, depois de nado 3:400;:;, gratificação I:G00$000. 
autorisad:> a emissão. E' app1·ovada a emenda t1o S1•. G:trcia Pires 

Art. z.• Pelas emissões que não represen- eliminando o :u·t. 2". 
tarem emprestimos, feitas fóra das J.ll'l.l:<Cl'i- Em vista desta n.pprovação firn prejudica-
pções da le:. alem dn pena de multa. do § 1 O 1 1 n · _, 1 ~ th 
do art. l" da. lei n. 1083, tle 22 de a.zo_ ,:to de ' 0 0 SUJ~ 1 Ut.tvo n.pt·esent.Luo pt~ o~r. Ar m· 

'" Rios, ao mesmo artigo, 
1860, incorrerão os emissores e os que a~si-
gnarem os bilhetes, vales. O\t qua.r~fJUer figcs O SR. PRESIDFStE ueclnr:J. que vae snbmet
ao portador, que contiverem promessa de pn- ter a. votos a emenda do Sr·. Garci<t Pires e 
gamento em uinheiro, na pena de 4 a 8 mezes que ·-ra.e Jazel-o pot• pnl'tes. p01·que n. emenda 
de prisão simples compije·se de 3 pa.rt~s distinct:•:s. 

Art. 3." Fica marcado ao; emissore>. sob a Submettida n votos a 1" part~ que substi-
pena do art. ;?,o, o prazo de um anno para o tue as verbas 7." s~ lO• etc. é rejeitada. 
recolhimento dos bilhetes ao portador emit -
tidos com violação da lei e que não reprcsen- E' approvada a 2" parte da emenda, elimi-

t . t h"d d rd nando o art. 6" do projetto. 
tam empres 1mos, con ra 1 os e acco 0 com Submettida a votos a 3• I>arte é rejeitada. 
ella · Submettida a votos e l'cjeítada a emenda 

Art. 4.• O governo da Republica emittirã do :-r.Annibal Falcão e outro ao art. lo n.l3.· 
notas de 500, l$000, 2$000 e 5$000, no valor E' rejeit11.do o auditivo do Sr. Ltturo Múller 
de cinco mil contos de rei~. fazendo recolher sobre procuradores fucaes. 
igual somma em notas de 50$ para cima. E' ta.mbem rejeitado o additivo do Sr. Lauro 

Art. 5." Ficam revogadas as dü;posiçües Müller ao n. 7 do art. 1". 
em contrario. O SR. PRESIDENTE-Annuncia a votação dos 

O SR. SEYERI~o 'VIEIRA. (pele. o~deill)-Pede additivos do Sr. Homero Baptista. ·e outros e 
verificação de votaçií.o. do Sr. Badaró e diz que a commissão de ar--

Procedendo-se a verificação, reconhece-se çamento é de opinião que sejam separados 
que votaram a favor do projecto 75 Srs.depu· -para consiituir projectos; em vi~ta disso en· 
tados e contra 40. tende ser mais conveniente a votação da pre-

O SR. PRESIDE:-."TE annuncia a votação em liminar da commissão em pl'imeiro lagar. 
3• discussão do proje~-to n. 154 A, fixando a Submettida. a votos é approvada a seguinte 
despeza do Mínisterio da. Fazenda, cuja dis-. preliminar· 
cu.."Sâo fora encerrada no começo da sessão e 6, o Que sejam separadas para constituir 
declara que )Javendo emendas a.o projecto vae projecto> distinctos as duas emendas a.dditivas. 
submettel-as a votos. abaixo mencionadas, qne referindo-se a as
. Lido o parecer da commissão, o Sr. presi- sumpto de importancia precisam de estudo e 
dente declara que à emenda do art. 8' ba uma exame que não é possível fazer-se no estreito 
sub-emenda da commissão de orçamento e que espaço de tempo de uma 3" di~cussão a encer
vae submetter a votos a. emenda, salva a sub- rar-se. 
emenda. Em vista. desta. approvação vão forma.rpro-

Submettida. a. votos e approvada. a seguinte jecto em separado as seguintes emendas. 
emenda: Ao projecto n. 154-Despeza. do Ministerio 

Art. 8.0 E' reduzido ao numero de funccio- da Fazenda.. 



Aoorescente-se : 
Art. E' autorisado o Pre3idente <la Repu-

blica: , 
a) a rever a tarifu d11s airandegl\fl, ampli

ando as ltnpo.;ições sobre p1'oductos ostra.n
geiros similnres aos d !tS novas inclustria~ na

. cionnejl, e as isenções de impostos sobre ma
cbinas, instrumentos, fe1·ramcn tn.q e todos o;~ 
artigos considet'llclos indispensavels pura o 
funcciona.mento das lndustrias e oliJcina.~ ; 

b) a refundir <t consolidaçiio das leis da 
. altandegas, introduzindo as dispoaições con
stantes das nossas leis ; 

c) a estabelecer, S!!lll nugmcnto do clc,;}Jezn,j flca o governo o.utorisa.<lo a transi'ormn.r em 
nas mesas <le rondas lcdm'll(';l caíxns eco- cmtlhytctt'<c os at•.renda.mentos a inda exis
nomicas de dopmito.1 (la~ticulares. I t~ntc.; (art. 3• da lei ele 12 de setembro de 

Sa la ela$ se;:slics, 2 do ~etembrJ elo !Stl-2.-! lS3B) •. ou ~t conccdCI' remis~iío, nos tet•mos 
Jlo;nero B(lzlli,,·z11 e ou~ro~, 1· t!e dll'l'J_to. aos omp~1yteutos , solJ as bases que 

fol'cm JUlgadas mats ace1·tadas. 

.l!ll\12 No \ AO l'llOJt:cTo x. w .J " • Sala_ da~ ~cs~. 6 tle setombt•o de 1892.-
, J-,·ct.Jclsc.:o Badtll'u. 

Fica o govoJ·no nuto1•is:ttlo p:u·:t YOtJ:.l;•t•, in- F." nppmvado o sPguinto uclditivo : 
<lopondcute do COliClll' l 'CllCÍ\\ ou propostas I Art.' o~ g'0\'0 1' 110~ elos estados podo rã o 
todo.; os p 1'0JII'ios nncion:ws qtm niio tl~rcm ! l'l'C:u•, d l a!'.corJo com o dl~ Uniüo, lo.lJora.torios 
l'end<~o col't'espondcnhHW seu custeio c no.; jurMI ~~~ :umlyses, n.nne~os ás o.lfitndegas respc
do cn.}lif.al, que elles re1Jresentn.m, ntl'i·ont.tn- cl',·ns. 
elo p•·imcirii.tnente os al'l'cnthün.rio:; (do~ q~JC Snlu das so.>.,õas, (hl<} sete·nbro <lo 1802 . -
e~hYOl'Olll ttl'l'OI1dado~) ve!o ll1'CÇO . c l ~t 11 n~IHt- Ct!s·o·io JluiiCJ. JuniOl'. e outro:;. 

c) a con!i~ccionar um t•cgulumento geral de 
'repressão do contrn.hn.nclo sem ·o emprego de 
recu rso vexo.torio, que attentem coJltr>t a li
berdade commercia.l dos municípios ent1•o si ; 

Çti.O a quo se p1·ocedem admunstt•ahnt- . . · , 
·mente. Em ~egtwlu. , assnn om·'ndado~ o auopttvlo . em 

Pat'l\gt~,~.Ilho 1mico. Q~a.nto ·t~O!l Lc.~ t'J'Cnos 3·• tll_:;cns.;;io e rcme~tido li. co;umissão (le re
situaclos no estado do RIO c Cu.p•tnl Fedem!, dnc~:ao o S<'gumtc 

d) a. a.mplia.r as tabollas de introducção que 
regem as mesas de rondas ledemes ; 

Pn.oJEC'l'O N . 151 A - 1892 

O Congres;o Nacional decl'eta : 

Art. O Presidenle da. Repuuliro é antorisa.do a dc~pcndct· pola 
repartição do ~linhterio dlt FIM•·n•la, com os sei' viços dcsigMrlos nns 
!eguintes verbas, a quo.nt'a.do 69.722:205$825 

J uros, amortização e mn.is uespczas da di-
vida extm•na • •. .• . ........ . ....• .• .. . 

2 Juros, amol'tização e ma.is clespez(I.S dos em
prcstimosnacionMs do 1868, 1879 c 1889. 

3 J mos, amortizar;oão o mais uespuzus da di
vida int·•ma fundada. .•.. • .• •.. •.. •.. 

· 4 Idem da. divida lnt~rna.não funtln.d,t, ..•• 
5 Pensionista~ •. .• . . •. • .•.... •.. • .. • .. • •.• 
6 Aposentu.rlos ...•..•. . . . .•.•.••.•. , ... , • 
7 Emp"ega.dos clns re]Jal'f.içõ!!s e Ioga.res ex

tínclos, suppl'imitlos os vencimento~ com 
prOcllrudores tlscnes, fieis do thes<Jureil·o 
e de pagador e praticantes a em concurso. 

I3.3B7:808$000 

9.0:38:805$000 

18.312::H7S;OOO 
7:000$000 

2 . 533 :007:=;üOO 
2. 712: 11 8$000 

600:000$000 

8 Th~sou t·o Nt1cioiml,t•c«lu:r.indo o pessoal com 
n. c•·iuçüo do Tl'iuuunl dt~ Con lns e 11:1 
fõt•nu~ da la.bella anncxa .. . •.... . . . . . . 

O Tl'ihuna.l de Conta~ . . , . •.•... •. . ...• ..... 
lO Caix 1 da i\IUOl'MZ:tç:lo .•• . , . . ,,, •.• , ••.•. 

11 AI ['Rndoglls, s u ppt•im hluc> l\S ~ousigna~Cies para: 
23 addidos officiacs do 

dc~cn.rgo. .... . . ... . . . 
adll itlo ngcntc tlc 
tra1Jiche ..... . . .. .. . 
ajudmlte dcgU1u 'llll.· 
!l\01'. }lll 1' SCI' \" iço !i \m 
dll. blll'l '!t, ..... . ... .. 

1 • c 2' commantlnnto 
tios gunt•das . .... .. , 

3 fiei,; ele thc<uut•cil'O 
cxtt' i\Ol'Liinat'io~ .. . • . 

2 nnxilia••es ele embat·
que de c :tla . • .... • . 

·i 1 : 400$000 

I :800$000 

I :800$000 

I :200!>'000 

10:800$000 

3:040$000 

472 798$1l0() 
240 61• $1)()0 
193 042$000 
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. iodos nn. a.lfu.ndego. tlo 
Itlo lle .Janeiro....... 60:040:);000 

12 Delegacia~ llsctJ.cs om S. Paulo, Minas Gc
m~. Cuyubli., Ctu•ityoo, Therozilu1 e Oo
yo.:.~, conformo as ta.bellas annexas ...... 

UI Mesas do l't!ndal! •. •. • •. .• .. • ... • ..•• , •.. 
14 Cas11 tla Moeda .• · ........ .... . .... ..... . 
15 lmpt•on;;..'l. Naciono1 e lJim·io Ol'f1tiut .••••• 
10 Juizo tlos leitos oxtínctm •.... • . , ....... . 

· Supppima-so p or pus:;ur o serviço pll.m o 
juiw seccional. 

11 LaiJOt•atm·io nacional de analyscs ........ . 
18 Secçõo.'i de estatístico. commtwcin.l nnnoxail 

ás associações commet-ciaes .. • . .•. •..•. 
Suppl' ÍIIUJ.·Se pat'l\ SOl' foito O SOI'V;C:O IH\~! 

o.llh ndegas, ttpt•o veilados os em 11l'egnd os 
· ndtlidos o como scc~·ão tln. rupt~l'ti~·ão 
ft~cal. 

19' A<lministrnçiio o cn~l.eio uas Ji\zc1Hh\ e tle
.Sll87.a~; com o,; pt·oprio.~ naciolHlm, in
chtSÍ\'C! a. Qltinl.:\ dtL Bo11-Vista ........•... 

20 Ajud:t de custo . ........ . . .. : .. . ...... .. 
21 Gt•aLiflcaçüe~3 }Jll.l'l\ sm•viço:J ÜllllllOl'ario~ c 

oxtraot•dlnuJ~ios .... , ................... . 
22 Juros (li versos ........................ .. 

. 2.'-l Ditos llos billwLes do thesouro .•.......... 
24 Ditos tlo.1 emprm:1timo.~ do cofl'(: 1lo;; m·-

phüos .• ••..•.••...• ••..•. •.•..••....••• 
25 Ditos do:~ emtwostímos dt~s caixa:! eco

nomieas c montos tle :;occot'l'O .•.•..• , .••. 
26 Commissõcs c cort•cta:::mts ..•............ 
27 DiiTerenç<W do cambio., •••.•.. .... .••.... 

28 ObrM. 

Adiada. a constt•ncção do no· 
vos nrma.zens na. alfnn
dega do Rio de Jauclt•o .•• 

Assim como do. passagem e 
cobertura de vith•o ..... 

E suppt•lrnindo o custeio elo 
s~rviço de execução •.•.. 

200: 000$ (100 

30 : ooo.s-ooo 
50:000$000 

280 :000$000 

5, 841: 5-'lZ$1~ 

118:800$000 
~47:477&JOQ 

li37: 480.~000 
680:0UO:i;000 

$ 

ll3: 000$000 

s ., 

04: :-H,l~OO 
20:000$000 

20:00Ux000 
250:ooo:;;ooo 
480; 000.~000 

GOO: 0008000 

I .000 :()(10$000 
30;000tUO 

Consignada, pat·a. execução 
tlodcc•·cto n. 31 do 12 do 
Janeiro tlu 18!.-2, :~ qnanti:\ 
lln 100:001.1, Jl.'\l'a instalht
ção d;l Alfimtluga.no pot·to 
elo ~laca ltê, c nugmculn
dos: 

lOO:O<JOS pa1•a n coush·nc
(~1o da alllmdcg:~ em Ma
nilos, ''cHtiO mctmlo no 
exercício. • . !íO: ()()();:;otlO 

Acqnisi(:ão c mc1hnmmênto 
tio material da allhnth•g:\ 
d tL Bahia.. !i():OOO.~.(J()I) 

100:000$000 

180:000:)000 

~!J 1Jc~pc7.as c,·cntll:t<'S .......... ... ........ . 
30 ltcposit:õcs c •·e.<;Litu içí){'s •• , •••••••.• • .•.• 
31 Adeant.amento da gamnli:t esl:ulo;tl de 2 ·r. 

:"ts Estradas 1lc Fm·•·n da llahit~c Pol'no.mlmco 
3;~ Exercícios findos ....................... . 
33 Crcditos cspccia('s sendo: 
Pctlidos na f>l'op •sta.......... 70:000f;OOO 
P<l.ll'alncnto (c jm·o;; e anlOrtba<:iío tlo mnpt•cs· 

ti mo~ feito }X\Io <'.SI.'ldu de SCl'gipe e de q11e 
o gO\'Crno ó fi:l<IOI'. . • . • • . • • . ll : 509S570 

Idem ltlem dOC$tmlo do Piauhy 42:·118$610 

856:800$000 
100:000$000 
00:000$0()0 

450 :000~000 
800:000:;000 

J nros c amo rlhnçii.o do emprcstimo contl'ahido 
llclo go\·m·no com a casa Rot.schiltl, de Lon
(h•es c 1mg:wul no ex e ••cicio ü. 3:-J5 : 000$000 

Fianr;a !lo cmprcstimo it Asso~io.çüo Commcl'· 
cialllo Rio elo Janeiro..... :l2."i:03G~I80 9.858 :377:!.'703 
Art. z.n S;io considm•atlas ann ul111das as n.po3enta.dm·ias conce

didas aO.l cmpt'Cg(\llos fedemos, de qunlquul' categori11., cujo. inva li
clc;-:,c o.us:t tia. n.po:;cnt:ulol'itt nos termos rio art. 75 da Constitui<;-ão (la 
Rqmblica, tenha ceJsado, com o cxct•cicio pelos mesmos aposentados, 
do cmpl'l'go fetlern l, c,:tadua1 ou nmnicipill e n n. administmção, ge· 
l'Oucia ou sct•vir;o de fJUalqncL' <tssoci::tção ou empreza, particular, 
devendo o govct•no maudnt• ccs~tH' o o.bono do~ · vencimentos do apo
sentadol'i;t con.>ignndos a taes func<:iomwios quo nctua.lmente entejam 
ou de futuro \'C!lham a licJI' compl'chcmlidos nesttl disposição. 
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AI·t. 3 .• E' I'ClSt:tbelocldo em seu inteiro vigor o :u·t. 20 un. lei 
de 30 de outubro do 1882, com a limita.çií.o do 11l't. do. lei de 3 de 
setembro de 1884, que redllziu a 4.000 a somma. dos credltos supple
mentares a ser aberto.~ pelo gove1•no, no exoJ•cicio da. p1•escnto lei. 

Art . 4.• Nenhum serviço set•il. mandado exccuta.l' pelo governo 
sein que est!\ia consignada. verba para esse, na lei do orçamento, 
devendo o governo aguardar essa designação para pô1• em cxecuç."'ío 
alei que o llctermina.r. 

At•L. G.• E' o P()(lct• lhccutivo autOl•isa(}n a l'CVet• as pensões cott
ce(lidas sem lei do Congt·esso Nacional. dovemlo apt•esentt\1' l~ este, nu. 
]WOximo. sessão, um estudo das comliçõcs em que ~e nchnm os pe!lslo
nistas e ctn aes devem ficai' p1•ivados du..<J qnc recebem, pot• não se 
aclttu-em no.s cit•cumstancias d() •·cccbm· esse favo!'. 

Art. 5.• Nos t('l'IWJS do. limitaçiío <lo al't. 3' o gove1•no poderá 
a.brh•, no exercício tla. presente lei, m credit.os sttpplement9.res nece.~
sarios pa.ra as vct•bas incluidas na tabelln. D, anncxa á lei n .. :ro, de 
30 tio tfezembro de 1891 . 

Al't. 7 ,o São ct•ead[ls delegacias flscaes do Thesouro Federttl nM 
capita.es dos estados de S. P t\Uio, Minas Get•aes, Matto Grosso, Pn
r'Omi., Pi~tully o Goyaz, com o }lC.'lSOnl c vencimentos das titiJellns 
annoxas. autorisndo o govet·no a dat•-lhes l'egula.m()nto . 

At•L 8 .0 E' red uzido ao numet·o de funccionarios constantes do. 
ta.bell<\ nnnexa. o pessoal do ThcsO\U'O Fcdct·al, passando o excedente 
a occup.'lt' cmpl'cgos <le igual catcgot•io. no TJ•ibuna.l de Contas. 

O 81•. J?il•es Ferreira (J1ela 
ordem) -O pt•ojecto n. 144 A tem sido som
cientemente discu tido; pot• isso pedia a V. Ex. 
que consultasse i~ Cam:wn sobre si concede o 
ence1•rn.mento do. discmsilo. 

O St•. Presiden-te- Pussa.-se á. 2" 
ptu•te da ordem do dia. 

O I!!Jr. Oitioioa-Rcqueh•o a V. Ex· 
consulto á. Cll.m:.t.l'a si concede proroga.çüo da, 
lwt•a .da 2·• llal'tc dt\ ordem do dia, afim de 
eontinuat• a d iSCUSSão do Pl'O.je<!to de reforma. 
.bancaria. até 3 hot•aa dt~ tarde. 

O ~··· Plrcs Ferreira-Eu sus
tento o meu requeJ•imento. Espero que V. 
Ex. l11e dê itndamento. 

O Sr. Prelilhlente-0 t•equel'imen
to do St•, Oitici01~ tem preí'et·cncia, JlOI'<JUB 
quando V. Ex. poz o seu l'equerimcnto ainda 
eu não tinha annunciado que pass!\va. iL 2 
pat•te dt~ ordem . do dia. 

Submettido a. votos o requerimento do Sr. 
Oiticicao é rejeitado. 

·' o S .1.•. J?.iree Ferrei r a (pala 
ordem) pede que o St•, prcsidont.o con~;ulte {~ 

c:tsa :,;i consente na. retit•ada. tlo seu t•cqnet•i-
mento. · 

Consult:1.da, n. Cnm:.wa con!!cntc rm t•clit•atla 
do requerimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~J DO DIA 

Continuo.ção da 2-' discits..«ão do pt•o,jccto 
11. Ht A, deste a nuo (do Sctmtlo), que pcr
mitte <t livre cntnt.d:•. no tct•t•eno tln RcpnlJlic:t 
a immigt't\ntcs de no.cionnlillndc chincza. c .ia
l)OilB6<1., sob as condições que estn.bclcr.c, c 
t~ut.oris:\ o Govct•no a promover :t execur,ãodo 
tr1Ltado do G (lo setembro ele 188() com :1. Chitw, 
a celebrar tratatlo <\e commercio, p;tz c nmi
zu.de com o Jap.'io c a estltbBlecer agentes di· 
plomlloticos, e consula.re3 ll!l3CS palzcs, l'Cl)Ol'· 
taudo-se no juizo cmlttindo no p:l.l'cecr sob 
n. 4 A, deste anno. 

A prova mais eloquente tle qneji~ 1Ht convic· 
çiío pt•ofnnda.mente ttrraigada no espil'ito dos 
meus honra<los collegn.s ó o fhcto de, nest1.1 
tliscnssiío, long:unento !'eita, por um dos m:tis 
bríllnmtes tt~Icntos desta casa, tm· a Cnnmra. 
abandoundo o illustt·o oro.tlor, meu •.ligno e 
nobeCl eompa.nlleii•o de ba.nca.tla, em suas con
sideraçl'>Os aliás feitas com muito csLudo e 
criterio. 

N'iio tenho o intuito. IJot·tan to, llc tmzcr 
outm f'o1n· ic{'íio ;to (·spi rito da. Cn.mttrtt ; m1o 
abus:ll'ci da a~tençiio de meus eollcgns o de_; 
cltU'O quo nüo passtwoi da hora t·egimen
tal, afim do nã.o ]mt•turbnl' os outros trabal hos 
constaut.cs dt~ ot·dcm do dia. 

Tenho, cntrctan to, nece.•~ida(lc de de[cll(lct• 
a oommissão de que !itço }):wte tle a lguns 
ataques leitos plllo illustre om.dot• que oc
cupou a. attenção da ca..~tt durante qunsi todn 
a somaun.passnda.Núo ncompanh!\l'fli, aS. Ex. 
na seric de considet•açõcs socines p :Jliticas e 

O S1•. Au:tonio OI;J•ntbo- Sr. mlministt•ntivas, qnA tiio Jongnmeúto cxpen
presidonte, não tenho o inL\tito <lo foi'IllM' <.'On- den, ,e apena.'l rebateJ•ei seus argumentos nos 
vicçuo no seio desta Camaro. em relaçáo á pontos em que se l'efc~·in ~~o })!trccm· d tt 
mataria quo se debate. commissão. 

o resultado da. vot.a,çiio <t que aind(t ha Em J>rimciro Ioga\', foi eUa nccusttt!tt de mo· 
pouco so procedeu vem dcmonstt•tw que, de- 1'0slda a na. clnbomçfw do parccor, chegando 
baixo do ponto de vista theorico, esta ma.terla mesmo a. diz.er o mou illustt'o collega que o 
se nclm. sufficientcmento dísclltida e di1•ci l proje_cto entl'M'tt em discussíío t rcs mozes a.pús 
ma$mo que eBgotuda. 001' SJ<!o apt•esent9.<lo, 
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Lemb~a.rei, entretanto, a S. Ex. que opa
recer da com missão tem a. data de 8 de julho ; 
e, po1• conseguinte, haji dons mezes que está 
elaôorodo. Si alguma morosidade h ou v e, sem 
duvida não foi da parte da commissão. Mas a 
justificarei mesmo nesse ponto pela parte que 
lhe toca. 

Quando o projecto primitivo appareceu na 
pasta da commissão de obras e colonisação, 
tive occasião de consultar a respeito a. opinião 
de meus illustres companheiros. e verifiquei 
que quasi todos elles se mostravam avessos 
ao que alli se consignava. Era, portanto, um 
projecto perdido ; e nós, para dizer a verdade. 
não ligamos a elle a importa.ncia. capital 
que meus nobres collega.s dentro em pouco 
lhe deram e hoje reconhecida. e posta.em re
levo pelas discussões da imprensa e pelas 
paixões que vae despertando nesta. ca.mara. 

Entretanto, accudindo a uma reclamac:-~o 
do nobre deputado, a commissão teve pr€$Sa 
em elaborar ~e parecer, que, mal collocado 
na ordem de nossos trabalhos, teve tempo de 
esperar queYiesse áCamara projecto amtlogo 
que se discutia no Senado. 

Outra accusação levantada pelo nobre dP.pu
tado foi não ter a commissão. opinado sobre 
o projecto apresentado e sim sobre a immi
gra,ção chineza. Era, porém, esse justamente 
o ponto da questão. Peço licença. pa!3' ler U_!ll 
trecho do parecer, por onde se vera que na.o 
nos desapercebemos do objectivo que se tinha 
ein vista (lê): 

«Na simplicidade de seu tex!.o, tal projecto 
não visa mcüs do que a revogaça.o dos arts. 1 o. 
.,. ga e 4• do decreto n. 528 de 28 de junho 
d.e' 1890. Nesse decreto se consagra a. livre 
entrada nos portos da Republica. de indivi
duas vàlidos, aptos para o trabalho, el:.
ceptuados os inil.igenas da. Asia. e da. Africa., 
que sómente medeante autorisacã.? ~o Con
gresso Nacional poderão ser n.dmlttidos de 
à.ccordo com as condições que forem então 
estipuladas. » . . 

E 0 proprio discurso de S. Ex. JUStifica .o 
ponto de vista. em q_ue nos collocamos, po1s 
que o nobre deputado não tratou dos immi
!!l'!l.ntes da Aftoi.ca nem de outro.;; pontos do 
&atinente asiatico, limitando-se a. tratar ex
clusivamente do chim.. 

O SR. COSTA. MACHADO-Porque era O unico 
que tinha sido atacado. 

O SR. ANTONIO ÜL Th'THO - Sr._ presidente, 
0 ponto ca.pit.àl. da ~rgumei_t~O d11 nobre 
deputado foi a. questao const~tumon.a.l 

Perdoe-me, S. Ex. que o diga : s1 sua ora
ção foi brilhante em di versos. pontos de se.u 
longo discurso, o a.rgumen~ l!;lllOO que ~oder~ 
ter abalado os de conv1~ contrar1a, fo1 

· a. a.llega.ção terrorista· de qu~ ~ ~ooreto de 
28 de junho , feria a Constituiça.o e por-

tanto a liberdade, a if, ·,lldade, a frater
nidâde , a Republica emilm • Collo~ando a 
questão no elevado terreno do direito consti
ttwional, S. Ex:. citou os arts. 35 § 2• e 65 
§ 2• da Constituição de 24 de fevereiro, sup
pondo.se inataca.vel, não querendo mesmo 
a.ttendcr ao nobre deputado por. Sergipe que 
chamava a attençiio de S. Ex. paru. urr, outro 
artigo da Constituiç:ão e que destruía p~la 
base todo seu argumento. · 

0 SR. CosTA MACHADO-E eU respondi. 
O SR. A);"TONIO ÜLYNTno-Vou ler os ar

tigos citados para melhor encaminhar a dis
cussão. 

Diz o art. 35: «Incumbe, outrosim, ao Con
gresso, mas nao pl·iv~tioomene.,: 

§ 2." Animar, no paiz,·o desenvolvimento 
das Jettras, artes e scienchts, bem como a 
inwtigraç<io, a agricultura, a industria. e o 
com!llercio, sem p1·ivilegios qu~ tolham a 
aC\'<iO dos governos locaes.» 

O art. 65, § 2' diz: «E' facultado aos esta
dos todo e q_uulqucr poder ou direito, que lhes 
nã.o for negado por clausula expressa ou im· 
plicitamente contida. nas clausulas expressas 
d:1 Constituição.» 

O art. 48, § 16, cuja. leitura o nobre depu· 
tado não quiz proceder, quando citava os ar
tigos precedentes, estatue: « Compete privati
r.amenle ao Presidente da Republica: -enta
bolar negociaçfies . internacionaes, celebrar 
ajustes, convenções e tr..ttados, s~mpre ari re
ferendum do Congresso, e approvo.r os que os 
estados celebrarem na conformidade do ai't. 65, 
submettendo-os, quando cumprir, a autori
dade do Congresso.» 

Os ajustes, q_ue os esbdos podem fazer, são, 
como se vê pelo§ I• do art. ti5, ajustes e con
venções feita.s entre si sem ca.racter poli ti co. 

O SR. CoSTA. MAcHADO-V. Ex. não prestou 
attenção á ·refutação que fiz a este argumento, 
posteriormente, ou então V. Ex. não estava. 
presente. 

O S:a. Ai:'I"TOI'I'IO OLYNTHo-üuvi a v. Ex. 
com toda attençã.o que me merece e não me 
convenci de que sua argumentação houvesse 
destruido o decreto de 28 de junll.o e nem tão 
pouco o parecer da commissão. 

Vou p1•ovar a V. Ex.. que o art. 48 § 16, 
destróe pela ba.se toda a bri~hante ar•gu
mentação architectada sobl'e os artigos que 
citou. 

Realmente e fu.cultado aos estados celebra
t•em ajustes e convenções entre si sem caracter 
político. Nã.o é, porem, facultado a.oo mesmos 
estados celebrarem ajustes com paizes estran
geiros. 

O SR.. CoSTA MACHADO-Não era esta. a ques
tão ; em um CII.'SO é preciso a. intervenção da 
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União para fazer tratados e em outro c~so, 
não. 

O SR. A~"rONIO ÜLTh'THO-Y. Ex. justifica 
o que acabo de dizer, que o decreto de 28 de 
junho esta perfeitamente de pé, visto que não 
ba uma só. dispo8ição constitucional que ve
nbà nullifical-o-

Está de ~é, porque o~ estados não poderão 
buscar Imm1grantes senão onde a Repul>lica 
ti•·er tratados de amisade c commercio, fico.n
do, portanto, limitada ''· faculdade da es
colha. 

Ora. competindo ao governo da União a 
celebração dos ajustes internacionaes, é esse 
po:ler o reguW.dor para o. escol !la dos esm
dos. 

Não quero colloc:1r-me no terr~no theorico· 
nã? quero encarar a questão da immigraçãÓ 
cl.nneza em these ; vou. tratar della. simples
mente na bypo~llese actual isto é n-ttendendo 
.ls condições em que hqje 'nos uéhamos paro 
coma China. 

Pot· consequencia, nil:o tL·at.::tL'ei de inda!rn.r 
si essa immigraçüo, em absoluto, é boa ou ;na, 
nem tampouco quero comparai-a com a im
migraç:ão de out!'as procedencias; quero ape
nas patentear a Camara meus escrupulos em 
admi ttir uma immigraçiio que, estou con ven
cido não no,; convira U3. actualidade. 

Já demonstrei que a commissão não proce
deu levianamente, e que ella não i oi de encon 
tro a r~enhum preceito constitucional, quando 
conclum que o decreto de 28 dejun!w nii.o es

Q SR. CosTA MACHADo-Não ha duvida que tava revogado. 
incumbe no governo da. União, m:ts, attenta.s As outm~ considerações feitas pelo nobre 
as reclam•tçües dos estado~- deputado foram de ord{;m politica e social, 

O SR. Ar-.'TONio OLn.-THo-Como 0 meu il!us- pretllndendo demonstrar a excellencía da im· 
tre collega. s:tbe, legi~lar q uel' dizel' pl'e:>crever mi~ração chineza, estudando o chim como 
regras Jlaro a organisação social. Aos Iegis- cidadão, artista, agricultor, etc. 
lo.dores ca·be a escolha dos meios para uma Jã. declarei, porem, que nã.o tl.esejo encarar 
boa organisaçü.o a questão desse ponto de vista, theorico. Reco-

Ora, o decreto de 28 de junho e o parecQr nheço que a Gbina é um pa'z digno de estudo, 
da commissiio de obras publicas e colonisação, capaz de atr.rahir a attenção dos historiado
mostraram-se infensos á immígração asía.tica, res, dos pollticos e dos economistas; paiz que 
porterem reconhecido os perigos que tal colo- po.ssou s2culos e seculos ence1•rado dentro 
llÍllaç.ão poderia traze[' a sociedade bra.zi- das suas impenetraveis muralllruJ, evoluindo 
leira. e progredindo sem conviver com as de-

mais nações ci-vilisada~, atra.Yessando assim 
O SR. CosTA :1\i.'I.CIL\DO---Isto ti outra ques- todas a.s eras historicas, sobrevivendo aos an-

tão. tigos povos de Roma, da Grecia, do Egypto, 
O SI\.. Go:-.çALVES CHA.VES-E' o verdadeirO da Assyria, de Niniv-e; existinuo mesmo em 

ponto da questã.o _ _ tempos an teriore~ a todo o que nos conservou 
o sa. ANTONIO ÜLYNTHo _E' justamente a Bíblia, esse receptaculo dos conhecimentos 

isto que justifica o decreto. possuídos pela raça, de onde prov-imos por 
· d successivas evoluções. 

s~ os P0 eres publicas devem animar a im- Mas façamos um confronta rapido entre a 
migração, lhes cumpre tambem escolher as .situação actual da China e do Brazil. 
~~t~~- com as quaes devam iàzer os con- A China é, por assim dizer, uma sphinge 

muda, porque a sua língua não é assimilada 
O SR. GoNçAL n:s CHA YES-Apoiado, esta é pelos paizes cultos; sphinge petrea. que guarda 

que é a questão. o sá.grado escrinio de sua religião, de suas tra-
0 Sn.. CosTA MAcruno-0 governo federal dições, leis, princípios pllilosophicos, regimem 

nã.o póde violar os principias da. Constituição administrativo, o culto dos antepassados, de 
Republicana. (Trocant-se mtmerosos apartes.) seus curiosos e inalterav-eis costumes; sphinge 

0 SR. Ar."l'ONIO OLYNTHO-'-Poder-se-ha dizer eternamente voltada para um passado que se 
some nas brumas dos seculos idos, e que se 

que o decreto de 28 de jrrnho, cuja. revoga- · d · t t 1 d 
ção se pede, não seJ·a politico -, poder·S(}'ha po e propr1a.m~ e comparar ao umu o mu o de uma ra~ vtva .. 
mesmo dizer que elle vae de encontro aos 
prmcipios generosos da. fraternidade democra- O S&. FURQUIM WERl'""EC.K - Não apoiado ; 
tica. ; não se conseguira, porém, demonstrar nestes ultimas a.nnos tem caminhado muito. 
que eUe se ache em antagonismo com a Con- O S&- ANTONIO OLYNTHO - Desde milhares 
stituiçã.o de 24 de fevereiro, como se pretende deannos antes du Christo esse -paiz tornou-se 
o fazer_ (Trocam-se muitos apartes.) est.acionario, terminando a evolução da. raÇa 

O SR. ANToNio OLYNTa:o-Não desejo demn- que o povôa-
rar-me muito na tribuna, por isso pedia. aos Entretanto o Brazil é um paiz que não tem 
nobres deputados que me deixassem conti- ainda passado, que não tem tradiç&s, que 
nuar. · I tem apenas adeante de si um grande futuro, 
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.<J.estlnado a uma nacionalidade que n~o está trazer para. o Bra.zíl e de que qualidade nos 

.ainda constituída... pode!·á vir. 
Do extremo norte ao extremo sul de noss.1. Livremente? 

patria reconhecemos a dissimilhança de in- Podemos perder as esperanç.as. Desde 1880 
.<f.ole, de costumes, de aspiraç:ões; o typo bra- temos um tratado de amiZade e comraercio com 
2i!eiro não está accentuado e a nacionalidade a China.; e, entretanto, até agora nenhumchi-
apeoas desabrocha.. nez veio para o Brazil livremente. 

Servindo-nos da pllrase de Quatrefages, ~estes lO annos podemos com segurança 
pód.e-se dizer que nessa parte do continente dizer que ele la não recebemos um só colono. 
americano estão se.refundido todas as raças I (VaYios 81·s. deputados cla:o apatles.) 
do mund~. sendo amda ce~o para se prever osr ... ·1sTO::\I00LY::<THo _o que ninguem 
.quaes s~rao os traços do~mantcs da raça que me póde contestar é que não nos e possivel 
vae sah1r d~sa elaboraç<tO secular_. contttr com a. immigração livro do chim. A 

A evoluçao que se ~p~ra v.ae lgualm~nte esse respeito não tenho receio de contest~ção. 
accentua.ndo .a nossa fewao socta.l, ~e um povo E ~i e e~sa. a immigração que nos convêm, 
{]Ue. asp1ra .JUStJLmente a pro~mmencm. nos espet-emos por ella. 
destmos do contmente sul-americano. , . . . 

Não é demais, portanto. todo escrupu!o que '\ el?-mo_s. 11o.rem~ qu~s oii.Pa.!?.ll~ do mundo 
possamos ter na escolha dos factores que Yii.ú 11ue ü'm.tldou.Imm!~ar;~to cluneza.ltn:emente. 
-constituir a nacionalidade brazileira; e :t ap- Dons 1llliC03: a qu.li!ormn; .e a. Austrulia. . 
prox:imação de povos tão dissimilhantes, desses Q_uanto a Califorma. J<t muito se tem dis
dous paizes tão diversamente orientados deYe, ?UtJdo se1~ que se pud~se s.egur~men~e chega~ 
ao menos, merecer as ponderações, os cuidados ·~ concl~sao de que a 1mm1grD.Çao chmeza. alh 
e os escrupulos dos legisladores. 1osse rmm ou ~>?a; temos o testemunho de 

. . . numerosos habll.antes daquelle esta.do· e de 
Comprehende, p01s, a Camara a :mport.anc1a viajantes de todas as parte5 do mundo, que 

-.do passo que va.e ser da~o; mas na.o quere!ldo aUi wm ido, que se contradizem, collocando
tra.ta~ do assumpto, deba1xo do ponto de nsta se cada qual sob um ponto de vista dill'erente 
ihcor1co... . e nã.o nos dando um criterio seguro para o 

O SR. FURQum WERXECK-Niio està fazendo julgamento difinitivo. 
<>utra cousa, está tratando do assumpto, nã.o Porém, suppondo mesmo que o chinez 
só debaixo do ponto de -..ista theorico como tivesse feito todas as ma.ravilhas daquelle 
.até debaixo do ponto de vista poetico. (Varias estado da União Norte Americana, seria muito 
Srs. deputados trocam apartes,) fraca q UaiQU~r. conclusão 9ue da h i tira~semos 

o Sa. ANTOl'{[O OLI:>iTHo-Sr. presidente, as para o que Vl!'a i!' ser .o chmez. no Br::zil. 
poucas consideroções que ia fazendo, foram ~ara que o effeJto fo,se o mesmo, ser1a. neces· 
:atejà classiticadas de poéticas; portanto dei- sar1o que. os factores concur~e~tes fosse~ os 
xal-as-hei de parte e passarei a tratar da mesmos, 1sto e •. que para aqm v1e~s~ o chmez 
questão com as estatísticas. ~mesma quahda.de que para h• ío1, q?e elle 

_ . . _ VIesse da mesma forma, nas mesmas c•rcum-
Isso nao e assumpto para um discurso, nao stancias e encontrando o mesmo meio. A noss11. 

é ~a teria para rhe~~ica. e sim _para ser dis- raça., costumes, clima, leis, situação social são 
-eutida com as estatlstwas na mao. outros tantos elementos que talvez, optim!stas 

Os meus nobres collegas têm citado nume- supponham infiuir mais beneficamente sobre a 
rosos economistas, publicistas, philosophos e immigração que para aqu; vier, mas que 
J,Joliticos que viram a Cb.ina e acbam que ella igualmente poderão influir em sentido con
.e a melhor terra do mundo ; e eu si quisesse trario. 
podia retaliar, citando outros em grande nu- Encontro nas AntiLhas e nos paizes hispano
mero que dizem exactamente o contrario. americanos uma situação mais semelhante a.o 
V~amos,porém, o que nos contam as estatis- caso brazileiro e mais tarde me occuparei da 

ticas da immigraçã.o asiatica, que são bastante immigração chineza alli, que ê melhor es
<:uriosas e eloquentes. Em primeiro Io.,.ar, pelho para nos mirarmos do que a California. 
>COmo virão os chinezes para o Brazil? Livre- Até agora ainda não se disse nada n&i.:J. 
mente ou por contracro ~ · casa. sobre immigra.çã.o chineza na Austra.lia. 

E' preciso considerar o chinez na China e 0 Li alguns discursos pronunciados em 1879 
ehinez fóra de sua patria. o ·chinez na China neste parlamento, e delles extra h i dados esta-. 
p<>dera ser um esclarecido e util cidadão, tisticos de alta importancia, que devem sem
tendo o segredo de todas as artes, da agri- pre ser lembrados • 
.cultura. e das sciencias, alli secularmente cu L- Eis uma. citação que transcrevo dos annaes 
tivadas. · da· Carriara (le): 

Mas nã.o é isso que no momento nos cum- «O ~him na Austriá. e objecto de uma an-
pre inquerir ~ vejamos como podel-o-hemos typath1a nota.vel e de medidas excepcionaes; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:36+ Pág ina 10 de 38 

Sessão em W de Setembro de :1892 193 

impõe-se-llle m~a. taxa ~e lO libras esterlinas I . Não li a citação. que fiz, no escriptor ar-i
de_ e~trada~ ma.ts duas libras para patente de gm_al. ; fui col_hel-a. no discurso a que me re
romeJro e ~O h~ras por cabeça pa.ra as de~pe- ftm, pronuocJ<l.do na sessão de 4 de setembro. 
zas de percepçao. A entrada pelo cammho . · 
de terra é taxada em quatro libras ; os na-- ~gora P~,semos _a tratar. ~ ques~o. nos 
vios que abordam a Melburne não -podem pmz~ lat~no~, cU,JaS ~ondiÇoes e cn'Cu!ll
senão introduzir um chim por cada 10 tone- stancl~S sao Jde!ltlcas a;:; d~ ~o~so. A m
Iadas d~ carrega~nen~o. E se querem ir para. 0 fiuencm. do melO s_o~re o mdlvvluo m~_da. 
terntor1o de VlCtürHl, para ahi residir tem completamente os dtversos dados da questao. 
além diSi!O de pagar o imposto de 6 libras.» Precisamos considerar o chim em um meio 

Naquelle florescente paíz,aberto á immigra- semelhr~~tc ao nosso ; va.mos ver a e;:;tatistica 
~ão do mundo inteiro ê o unico immi!!l'ante das Antilhas, que soJireram dos mesmos males 
êomo se vt:. que está sobreca.rre""u.do "ue im~ que estamos sotfrendo, que passaram igual
postos. . ' "' ~ente do regimen_ da e~cra.:idão para o d.<t 

Póde-Sil dizer que a .Australia vive suspi- hiJerd~tr.le!.. e que v1ram no cl~1m abas~ Jltl.ro. a 
ra.ndo pelo chim ~ oq~amsaçao do tra.bn.Ií1o agrtcoltt. VeJamos os 

. . · . . result,ttlos que as Antilhtls colheram, pro-
O SEI;• FuRQ'!_I:It _\VF.R:\ECR -.O que 1sto mov-entlo;t immi"ro.ç:ão c\lineza. 

prova e que, nao so na. Austl•,tlm, como 1m ., 
Ca.lifornia gncrrca-sc a immig-1·:H:Ü.u chincz:L. Em um dos toph'o~ do discurro que acabo 

O SR. Antonio Olyntho- E' obj('ct<! ri~ •tn- tle ritar, li o seguint.e: «que em 18-18 mts 
typa.thia not:w~l na Austl':llia.. illln~ .!\J:~uricias Jui sub;tituido o tl'n balho 

e5Cl'avo pelo do chim e a in 'a não foi pos;;\vel, 
O SR.. Fr;RQum \VEn.l'iECK-ls~o não prova. h:t mais ele 30 anno3, orga.nisar alli o traba.lho 

nurla. li Yre. E a população daquellas ilhas era. entüo 
Accredito que tratn-se uc uma questão im- :320.000 habitantes,-35.0.10 Lle origem fro.n

]lQrtantissima e que, nessas questões de esta- ce'l.a, G5.000 negros e 2'20.000 codies ~ >> 
tistieà, tudo deve .se limitar ao ponto de 
-vista pra.tico. Sobr~ :t outr'ora tão prospera. e hoje deca-

V. Ex. ha de convir commigo c1ue e -ponto dente ilha da Reunião, a.5~im se exprime o 
importantíssimo indicar as lont~s onde >'<10 Sr. Dupa.yrat em umo. memoria lida perante 
bebidas essas estatísticas. h a <lc c·onvit' <timh :t >Ocil·d:\rle central de <tgricuitm-a de França 
que as estatísticos fazem-se muitas vezes (I~) : 
à vontade; e, tratando-se de um11 ques- cc A immigração indiann<t f'stà muito longe 
tão controversa, que apaixonou os espi- de prestar os serviços que promettia. Ha. 
"ritos tanto na. Australia, como na Calíl'ornia e necessidade d~ prOCUl'ar um meio ma.is effica.z 
como em outros p:tizes, cada um conta <t llis- de asse~1.l!'a!' a mão de obra do trabalho agri
toria. á. sua. maneira. cola.. _Qu!J.nto aos chiu~. de 1.800 que se in-

Nestas eondições, il. vista. da tli>ersidatlc rle troduzir<>m desgt'8A;<1.damente neste paiz, a.pe
opiníões, Lio mod:o de ene<tra.l' a ques~ão. nós nas 3.50 não foram condemnados, expatria.dos 
o que de\·emos fazer e pt•ocurar um meio ou executados. ,, 
termo e ver ont.le está a verdade· E' essa a. mesma. historia por toda _parte ; 

I Eu pederia. aos iUustres coilegas que inJi- suo a~ mesmas queixas; é o l'esnltado colhido 
cassem as fontes onde (ol'am bel!er as sua.s em -todas as Antilhas e nos paizes lüsp:tno
o_piniões a respeito. a.merica.nos pisaclo~ pelo immigra.nte a5iatico, 

O Sa. A;o;;ToNro ÜLD"Tllo-Como jâ. disse, como poderia dem011Stro.r com outros cítaçJes 
não desejava fatigar a a.ttenção da Cama.ra que tenho c que nã.o leio para não me <'Sten-
com cita~ões e subsequente;; leitul'as. der mtiito. · 

Estes da(los que acabo de offereeer â eonsi- Sobre a pequena experiencia 1eit:t no Bra-
deração de meus collegas foram extrahidos de zil, tive occasião de consignar no parecer da. 
um discurso pronunciado em 1879 por meu commissi'io de ooz-as e colonisaçií.o o insuspeito 
patricia Sr. Galdino das Neve;,, que, por sua juizo do Sr. conselheiro Manoel Felizardo, que 
vez, extra.hiu-os do livro do escriptor Calvo, era um fervoroõü a.dept.o da colonisaçã.o chi
intitulado Estwios sob1·e a coloi2;saçt7o c a im- neza. a.ntes de. ver com .5eus proprios olhos o 
'rnigraç(io. que foi ella no BraziL 

O S.a. Go~çALVES CFL~YEs-Ha. tambem um vou citar um artigo publicado na Revista. 
discurso do consellleiro Affonso Penna.. Scicntifica de 1877, observaç:õ2s feitas pelo 

O SR. ANTo:ouo OLY:>.'THO -Sim, senhor, Dr. François, medico, que cuidava dos tra.
tanto 0 conselheiro Alfonso Penna, como os balhadores de uma mina. aurífera de Goya.na., 
Srs. Joaquim Nabuco, Fel:cio dos Santos e e que·demonstram não terem alli sido os tra
Ga.ldino da.s Neves discutiram muito b<m esta balhadores a.sia.ticos tão bons, sadios e l'esisten-
questão em l879. tes como se-tem apregoado.· 

Camara V, V 
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Encontro essa. cit•wão em um dos di.:cur~os 
pronunciu.Uos m~ Canmra em l8i9 (te) : 

« ~o primeiro :;emestre de 1875.2101 cooties 
indinnos deram um e!Tectivo de 180-2 trabalha
dores, 1ornec"rulo 26852 dias d~ tmLnlho e 
201302 de hospital.» 

0 SR. OLI\'ElRA. PI.~TO - Era a cri~ da 
aclimatação. 

0 SR.. A:\'TONJO OLY:-ITJ-10 -E·· esta a !rra.nde 
raça que vem reg~.:nerar o trabalho do Bra.zil r 
. 0 SR.. FuR.QtiUl WERXEC.K- Isto depende ela 

zona. Quando se fez o a.terL'O de Belt!m. eu 
podia. dar a respeito dos portuguezes uma 
cifra de mortandade extraordínad:t. 

O SR. JL'\'1'0:-iiO ÜLYi\'TiiO - No segundo 6e 
mestre de 1Si6, continu:~. o De. Fr-J.ncoís, 1571 
coolies apresentamm um e1Tect!n; de 1480 
trabalbador~ dando 301309 di:J.s de serYiço e 
11107 de ho;>pital. 

E' est.'1. a grande raça que \·em regenerar o 
traba.lho do Brazil ? 

Vou estudar agora outro o.rgmento dos 
no?res collegas p<wtidal'ios d::, immigraç:ão 
chmeza.. 

O chim, dizem, vem como elemento tran· 
sitorio, -vem apenas organisar o serviço que 
entre nós estâ. desorganisado. Não -temos, 
dizem aimla., que receiar ,portanto. o perigo do 
cruzamento das raças e infiltra.ção dO$ con
tumes asiaticos em nossa jove.n nacionalidade. 

O chim virá unicamente como elemento de 
transicção e temporario, isto e. trará um 
contraeto por tres ou quatro annos para la
vrar a. nossa. terra e organisa.r o servico da. 
nossa. lavoura e depois de findo e~se contrncto 
ir-se-hã. embora. 

Ora, e claro que esta. leva de cllinez:es deve 
ser sub;;tituida por outra ; e esta ·por outra., 
etc. 

para a terceira 103.209 e para a quarh~ 
17 .676.» 

Cito es~ localid3:des, porque foram aquel
las que ttveram ma1s colonos chinezes. Deixa
rei outras de menor importancia, onde o 
mesmo phenomeno se deu. . 

Em 20 annos, pois. a população da Marti
nica. a~tgmentou de 4. 000 hadi tantes! Em todas 
as outras a. população decresceu. E eram paizes 
novos, colonias florescentes. onde pela re!!I'a. 
geral, a. população devia tender a~ mesmo au
gmento que se nota em todos os paizes novos . 

Ora, os poderes publicas não tem unica
ment~ ]JOl' ftm atteuder nece~sidades ou in
teresses transitorios d~ c~rtas e determinadas 
classes. que de~·cm s~r sempre harmonisados 
com o bem publico; u seu ftm não é uuica
m~n~ f-Driqu~er a. geração presente-. é 
prmc1palmente attender para as gerações. 
l'utm~.u;; pt•ep~ral-as e cn~o.minllar a Nação 
para seus destmos. 
Nô~, os rept·esen1antes da Republica. po

demos condemnar este pai?. a ficar completa
mente est..'lcionario durante t.odo o tempo em 
qut o coole permanecer aqui ~ 
. o SR. FORQUD! \VER!\'ECK- o que e preciso 
e demonstrar em que o coole ou o chim con
corre pàt•a isto. 

0 SR . A:XTOJiiiO ÜL Y:'I'THO - Não .sei em. que 
co1:1corre; apenas aponto o qüe se deu em 
pa.IZes novos onde a. população deveria tender 
a augmentar-se rapidamente. 

O SR. FuRQUD1 WERNECK- Peço ao hon
rado deputado para, 1\l.zei' publicar estes dados· 
em seu discul'SO, afim de poderem ser analy·· 
sados E' uma. parte muito importante. · 

O SR.. ANToNIO Or.YNTHO- Pois não ; satis· 
fa.r~i ao nobr~ collega. e para não fatigar 
mUlto <1. a~n~.ao dos Srs. deputados, pediria. 
aos que ;;e mte['e,,$am por essa que:otii.o a lei-

O Sa. OLIVEIR.A PTh"TO dá um aparte. tura üoJ anna~s de 1879, onde vem os bri-
. O SR. A~'TOXIO OLYNrHO - Durante tcdo 0 lha.ntes di~cursos dos Srs. Na.lmco, Affonse> 

tempo em que o cowe estiver no Brazil po- Perwa., Felicio dos Santo; e Ga1dino dn.s Neves, 
demos dize~ que a evoluç-ão da nossa. raça. sobre esse momentoso a.ssumpt? . . (.-!p~t·tes.) 
:ficará paralysada. E si não, vejamos 0 que Temos um outro dado estatisti_co Impor-· 
aconteceu em Martinica., Guadelupe, Reunião, ·.tante, para o qual chamo a attenc;.ao da Ca-
etc. m.ra. 

Em ·todas estas localidades a. população chi· Ainda. ltontem ouvi alguns dos nobres 
neza. chegou a repre~enfur de um t~rço e d~putados ~rg~erem a c::olo!_lisaçã.o chineza ao 
mesmo a. metade da. população total. Para. mvelda. prlllieira colomsaç:.a.o ~o mundo, di
eila.s, como para toda. parte onde se dirige 0 zen_do que eram os colonos ma1s moralisados. 
immigrante a.siatico, cessou de modo completo ma1s aptos para_? t~ba.lho, etc., etc ; e~tre~ 
a corrente de immigracão europea (lê) : tanto em Cuba., Ja na.o fall~ em outr.~s.patZes, 
. «Em 1850, as estatísticas de popula~io de- (a~· .. rtes) elll: C~ba. os registros poi_LClaes ac

ram pa.ra. a. Mat·tinica 121.134 habitantes ; cu_sa~ um crtmmoso para 344 mestlç~s •. um. 
para. Guadelupe 129. 109 habitantes; p~ra Rc- cr1mmoso J?ara 448 brancos, e um cr1mmoso 
-união 103.209 habitantes, e pa.ra . Guya~tna para 75 chms. 
1R.566 habitantes. Vinte annos depois, em O Sa. NILo PEÇANHA- Entretanto a. esta.: 
1870, o recenseamento dava. para · a primeira tistica. na. California. demonstra. inteira· 
125.164 habitante;, para a segunda 126.280, mente o contrario. · 
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O SR. Axroxw Or.Yxrno- No Rio ele .ra- Sr. Xaviel' Pinheiro ao mirlistro da. agricul. 
neiro, como os colleg~s s::tbem, jit. ~e tem feito tura e impressa em 1869. e apresentarei em 
al.gum;J,S experiencia.s, posto q_ue em ponto tempo documentos qtle não trouxe l!o,je, por 
pequeno, dl1. cülonisa.~·.iio chineza. não su:ppor que a díscu~s:lo tomasse este 

Quasi todos os meus illustres collegas po· calor. 
dem ainda hoje jultza.r do que foi ella e do o Sn. EDUARDO Go~çAr,n:s-Mas todos nós 
res~tado negativo que deu e~sa llCIJ.Uena ex- a.cre.d.itamos na boa. re de v. Ex. (Apoiados. 
per1encla. TrDcam-se di1:ersos apa1·te· ) 

Alguns foram internados e não 11reciso re· . . . _> · 
petir as sccnas, de todos conhecidas, de suicidio I· VozES-Que mtalerancm dos nobres depu-
e outras igualmente vergonhosas que se tados! ! . . 
deram en~re ~hins col~oeados em ·alguns O SR. 1\:-."TOXIO OLn".rno-Da minha parte 
pontos do mter10r do ]laJZ. não hl\ intolerancia alguma. do centraria, CS· 

O SR. GoxçALYEs CruxEs- Omie dernm o tou com uma paciencia veruadeiramente chi-
peior resultado ; dou testemunho dis,o. pnt'tt neza. (Ris~.) . . 
os que foram introduzidos por T!JeopllilO St•. prcSldeute, tratemos o.go1·a dê !Lrar as 
ottoní. conclusões destes dados. 

Qmtndo tratamos desta questão na commis-
0 SR. FURQt:DI WERXECK- Ha outros que >iio ele olJras publicas fon_los procurados por" 

dão testemunho contrario a.o de V. E:t. 
O SR. Eot.'ARDO Go:-;çAr.YES- Por informa

çõe~ do engenl1eiro chefe d~. commis5ão de 
Mucury. dou testemllnllo de que e!les tle
ram o meH10r result<l.(iü. 

0 SR. AXTOXIO 0LY~IIID- :\';,Rio l1e .Tt\· 

neiro, m> antiga c::~pital do lmperio, rle 200 
chins qu~ aqui tirorarn, 103 visit<U'<WJ a 
Casa de. Detenção. Em 1876. quando o total 
de chins intt•oduzidos no paíz. não se elevava 
a mais de 4UO. exist!a.m n<~ Casa de Deten
ção um belga, um suiSSCJ. dmts orientaes. tres 
prussianos. tre~ americcmos e oito chins. 
-:::reio que dea.nte destes dados não podemos 
acclamar a immigração cllineza comõ ;t mais 
moralisada do mundo, como se tentou ü1-zer. 

O Sa. Eou-ARno Go:-iç,\LYES-Nem ninguem 
diz isso. 

diver5as pessoas. umas interessadas em que o 
dprojecto tosse convertido em lei, e outros ap
pellando p!tra o nosso patrioti~mo afim de que 
nos oppuzessemos a is.~o. 

Ouvimos com to:l::t. a atb;açiio as pondera· 
ç'es feitas pela Associação do Commercio e da 
Lwoura. uma d..1.s col'poraçlies ma\s empe
nlw.dns <llU fazer com Qlle o p~ojecto fosse ado• 
ptado pelo Congresso, a.rgnmenta.ndo com a.s 
mesmas razões, como os que entendem que à 
immigração chineza será a sulvaçiio da crise 
o.gl'lcola Ci ue at1-a v essa mos. 

Ouvtmos igualment:- o nos>o compo.triota. o 
Sr. Pontes. que foi vice-con!':ul em Sllanga.i e 
QUe e Um grande apologiSt:l. da colonisação 
cllineza. Transmittirei à Camara.-as pondel"a.
das e judiciosas informaç3es que nos deu elle 
sobre o chim. 

O St<- BEntA.QUA-E muito importantes. 
O SR. FUP.QL!>I WE&\'ECK- E a conclusão e apressada. Ao espírito hem equilibrado do O SR .. AxToxw OLYNT!ID- Dizem que a 

nobre deputado não deve esca,:par qne as duas ~gricultura no i~~erior da China esti. :perfei-
teuta.tivas de immigração chinez:.\ que tiz2mos tam?nte. de~,en~olvula. ,. . . ,· ~ 
foram as peiores possiveis; s. Ex. tambem o, :proce~so,, posto ~ue a.!ttqmsstmos, sao 
não pôde esquecer que temos tido nec~sídade I de ~ma grande effic;cta ~r::\ tn'ar do solo o 
de expatriar" immigrantes mesmo de na~es I ma~:mo de pr.odncçao agrt~ola.. . . 
européas. . Na_o te~bo h~o somenêo !Jvros contr3'rlDS a 

tmm:graçao chmeza; entre os quelhesaG:C'<l.vo-
0 SR. Axro:->ro 0tY1\'Tl!O- Estou lendú d;.;.- raveis clle"ou-me ás mão~ a obra de umrnis· 

dos fornecidos pelas estatísticas. sionario pr~testante o Sr. imne. f!Ue dá curio-
0 SR. FURQCDI W.Efu\'EOK-Mn.s v. E:x. me sru:: informações oobrc o estado do, Chia~ pouco· 

pel'mittirú, que peça duas infol·maçõcs capi- depois ua invasão eskaugeíra. 
taes: primeira a fonte de onde provieram A .agricultura alli, dizem todos, chegou a 
esses d~dos. sei(untla. a natureza dos delíctos perfek<lo tal que póde-se considerai' ja uma. 
comrnettidos pelos chins que deram entrada verdadeira horticultura. 
na Casa. de Detenção. Sobre a importancia. e o valor do chinez d<i 

· . • . . norte daquelle paiz tenho informaçõe des 
. O SR. Ent-ARDO Go:sçALVES- I~o e mmto- gra-nde valor; entretanto ·sabe-se e todos os
unportante. escriptores aflirmam que é imposoivel ao es;.· 

O SR. A:'I"TO:-iiO OL n"Trra - Esb estatística trangeiro penetrar no interior da China se:m 
é tirada de uma tl!ese deilmdida na. Escola de lemr comsigo recommendações officiaes. · .. 
Medicina, pelo Dr. Domingos Jaguaribe, que Na Cl1ina ha prevenções in.,enciveis contra 
resum~u uma memoríu aptesenta~a- pelo todo e qualquer estrangeiro. 
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O Sn. FtmQutN WERXEcK -E perfeita· 
mente nmuada.. 

O sa. A:-iTONio OLYNTIJo-Alem ualingua. 
e dos costumes. em gernl uescon!Jeciuo so.o es· 
trangc>iro.ê necessario que elleseja favorecido 
oom rccommendaçGes otliciaf'~, para ~netrnr 
no inter·ior da China., e ainda assim mesmo 
com risco de todas as mas aventuras e até de 
.ser assassinado. 

Os illustres collegas que leram o livro do 
Sr. Lisboa. sabem que todo commercio cbinez 
feito com :~.s nações estrnngeiras tem por in
termediaria os naturae~ de Ma.cã.o, antigos 
descendentes de portu:;uezes, que conhecem a 
lingua. e costumes cbinezes. que são portanto 
os mais aptos e o.; unicos empregados para. as 
rel.a.ções com os chinez.es, na. China . 

Além desse:~. ê completamente impos.~iYel e 
ninguem tem contestado essa impo,;;.~ibilidade 
absoluta de qualquer estrangeiro penetl';tr na 
China !;em ser guiado por m:mdarins ou re· 
commendndo destes. Creio que nã.o preciso 
demonstrar a Cama.ra esse làcto <le que 
fu.llam todos os escriptores que t !em se rele
rido ao assumpt.o. 

Ora, o Br-azil te'l'e facilidades excepcionaes 
para lavrar o tratado de 1880; teve' facilicla.des 
superiores. a outros povos e que esto.,·:~.m 
bem longe de todas as previsões. :\Ia~ em >ez 
de estabelecer uma legaç-do e estreitar relu.· 
ções com a China, estabeleceu apena.:; um 
consulado alli. 

O Brazil não t.'Orrcspondeu it gentileza do 
governo cilinez e mais tarde mandou ai.é sup
primir ine::.pera.damente esse consulado cre:~.-
do em Shangai. · 

Em 1889. quando se pr()(!lamou a Republica, 
nós annuuciamos esse acontecimento político 
a·todos os povos, até ao imperio de ~Iarróros; 
e entreta.nto a. China, que t inha sido tã.o ~en· 
til para comnosco, com a qual nós tínhamos 
um tratado de commercio, a. China. nii.o m~re· 
ceu essa cortezia. do governo bra.~jleiro 

De tudo isso q"uero concluir que o Bra.zil 
deve estai' muito mal cotado na China ; os 
brazíleiros difficilment:! pod.e!"lo penetrar ho~e 
.naq nelle paiz. 
. o SR. Fl.'RQUD! WERi'<ECK-lSSO e outr,l ques
tão. 

O Sa.Al\TO:-."lo OLYJ~;Tilo-Osemissarios, que 
.forem em nome da lavoura buscar tl·aballla
dores á. China., não pod~rão trazei' bons tl"a.
bll.lhadores do interior ; e tendo necessidade 
de corresponder ã. confiança das pessoas que 
os mandaram, ir-ao fazer a melhor selecção 
entre os chinezes do littorat. absolutamente 
01 unioos que nos poderão vir a.ctualmen~. 

Ora., não preciso dizer à Cama.ra o que e o 
cbim do Jittora.l. 

ó SR. NILO PEçAr.1Lo\.-E' um enga.no de 

V. Ex. suppor que só o chim do littoral é que 
virâ. 

O SR. ANTONIO OLYNTHo-0 Sr.Dr. Lisboa, 
na sua magistral discripç-~o da cidade de Can. 
tão, diz que ficou realmente admirado de ver 
nM margens do rio das Perolas uma. quanti· 
dade extraordinaria de juncos,barcassas,onde, 
na.quclln. cidade de mais de um milhíi.o tle ha
bitantes, 200.000 pessoas moram; 200.000 al· 
mas que nascem, vivem e mor·rem alli, e que 
só vão â terra para serem enterrados 

Ora., serão esses 200.000 pescadores dos jun
cos de Cantão que hão de S<\lva.~· a nossa la
voura? 

Em Pekim, cidade relatiYa.mente prqnena. 
ha 70.000 mendigos registrados na. policia. 
E os madarins chinezes, que não t~m muito 
boo. vontade ao Brazil, tet-ão todo o interesse 
em mandar-nl)s esses m<>ndigos. · 

O SR- FUftQUDI \VERXECK-Isso é com os 
intere,sados. 

O S:~ . A."To:-no 0LYNTHo-Dizem os meu:s 
illustres collegas que a immigração italiana 
que temos ê má. . 

0 SR. FURCIUBl \VERl\ECK-~iio dizemos 
i::so. 

0 Sr~. ANTONIO ÜLYi'o"l'HO-Porem,dizem que 
de al::;uns paizes dil. Europa noR tem vindo 
muito ma immigração. Ora.. a ímmí~raçii.o . 
principal tem sido da Ito.lia. da Allemanha e 
da Austria. N~ses paízes temos reparti
ções 1iscaes encarre,aadas d~ Yigiar minuciosa. 
mente o serviço. 

Além di->So gr· • .tnde numero de bra.zileiros 
que pef'oorrem, púde-se dizer, diariamente, 
esses pa.izes. que estiin "'"endo e observando o 
que se passa. podem dar a respeito a.s suas im· 
pressões pes>oo.es . Pois b?m, ;:i independente
m~nte de tudo ism não temos con.·eguido 
ter t;qui uma boa immigt'açã.o, imagine-se o 
que s~!'ÍL com <\ China. quasi nos nos::os an
tipodas, onde nã.o poderemos ter tal fiscali
saçào, omlc ..,.,\mos cnc.'Ontra.r má vontade por 
pa.r te da populaç;1o chineza e da parte do 
proprio governo daquelle paiz. 

Creio. pois. que é o caso ao men:JS para os 
patrioticos receios que temos manifestado, 
nó:o outros os adver~arios de-'&'t immigração, 
que hoje nem póde ser a.curadamente escolhi
da, a ttendendo·se â. agudeza da crise que nos 
faz voltar os olhos par-a o C2Ieste lmperio. 
(Trn~· '~~'t - .W! np~rte.r.) 

Supponhamos, entretanto, para argumen
tação, que essa ~coiha. possa ser melhor do 
que se nos affi~ur·a-

Os chineze,; 80. pode!"lo 'ir para. o Bra.zil 
por meio de contractos ; c..-tes coutractos não 
podem ~er rigorosamente :tiscalisados. quando 
houverem de ser .W.vrados, ~isto como si para. 
immigmção das . outras procedencias os con-
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tractos não teem dado bons resultados IJOr falta 
de liscalísação, muito menos o poderão dar 
quando feitos na. Chin&. 

u~r SR.. DEPvTADO-Hoje temos a experiencia 
do passado. 

O s·R B~Yil.u\QI;A-Os chíuezes, como asse
vera o Sr. Lisboa, são essencialmente foema
lista.s; portanto, não conseguiremos nada sem 
grande app~rato; talvez até sem um minHr·o 
plenipotenciarío com poderes extraordina
rios. 

O Slt. A"'Toxro OLY:STllD -- S1·. pl>esideatc, 
já estou abumndo da atten~ii.o tla. C.'l.S:l. ; por 
isso vou fazer uma observa~ão fin:L!. 

Como ac<tbei de expúr. niío tro.tei da ques
tão debaixo do ponto de Yistt~ tlleorico, nem ~~ 
trato em tlt: se; tmto-a apenas em hypothcse, 
attentlendo o. nossa situo.çiio u.ctual pa ru. com 
a. Chin•1. 

Acredito q1.1e a la.vouro estejr~ am~::v;o.dtt de 
ruina, que a crise do traço e immPnsa. mas 
não estou conv\'ncido que do. China nos possa. 
vir o remedio; penso que a l:tvoura se arre
pendera em ure v e uo que pede hoje com -tunta. 
ancia. 

E supponhamos que se pos..'13. fazer agora mt 
China melhor ~elec~:ão ... (inletntpçrJes, ap,or
tes) vem o immigrante clünez para o Brazil, 
interna-se pelas fazendas de cafe e de a.~~ucar 
e ao fim de pouco8 rnezes acontece no Br-azil 
fatalmente o que tem a.contecido em todos os 
paizes que têm experimeutttdo a ímmigração 
chin(•ztL, sem excep~ão mesmo da California e 
da Aust,mlia : no fim de alguns mezes os im
migrantes alrandonariio os centros a,n-ricolas 
e irão procurar as grandes cidades, locali
sando alü as suas pequenas industrias. 

O SR. NILO PE~'A::'\Hj. - lsso não é o cllinez 
a.:,"Ticulwr. (Troc:a!H-se ap~1·1es.) 

UM Sa. DEPGT.-I.DO- Então não b.a remedio 
para. a crise. 

o SR. Allo'TONIO OLYN'l'HO - Ha remedio. 
Ainda ha pouco, o Sr. 01iveiro Pinto, em 
aparte, me deu um<J. das cll.aves <lo problema, 
dizendo que é n~cessario cuidar do liberto e 
de repl'itnir· a \'adia.gem. (T1·ocam-se ap:.t1'1es.) 

O SR. CoSTA JuxroR - V. Ex. acha que os 
actuae~ libertos são sufficientes para debellar 
a crí:se de trabalho ? ( Vados S1·s. deputados 
dão apar:e.<.) 

0 SR. ANTONIO ÜLYNTHO - Sl'. presidente, 
vou terminal'. Como diss~, com est<'ls simples 
observações, não tinlla o intuito de trazer 
convicção a es.sa cama.ra.; vinha ~esem·ol
ver o pensamento e;:boçado no parecer dll. 
commissã.o de que fJi relatal' e d,zer ao 
meu paiz a con vic·:ão, de.~prevenidamente 
feita no meu espírito, contra a colonisaçào 
que se quer mandar vir. 

Estou certo e, sem querer fazer prophecias, 
posso assegur:.tr que si se fizer· a experiencia, 
em grande escala, da colonisação chineza, o 
futuro vae dar· razii.o á nós outros, que nos 
oppuzemo~ o. ella, quando aqui houver de se 
tr-a1·ar a lucta, t1tl.vt'?, peior do que r a.bo-
li\iiO. que pr<:~encht.mo~ hoje na Calitv . e na. 
Austr:J.lía. 

Es~a. questão, Sr. pre~idente, provoca uma 
sc;·ie de questõe> que c>liiu úcpenr:entes della. 

Aind<\ tnt pouco. o nuiJrc depurado pela. Ca.
pita.l Fed\!r<ü !em brou-me <lc cncn.r-uJ-a. tleba.ixo 
de outt·u p<mto tlc ,·istn. •1:~ g-r:>ntle ilU <la pe· 
q w•na pmprioo:ulo. d· · que lllLO p!!s~o ute oc-o 
CUIJ<l.l' Ut.•StC lllOJllCiltiJ, 

Os Sn.~. T110~1.\~ DI;J.t·'i:>" '' Cli,<TA .lt:l'ilOII. 
ch1o u.pm•tes. 

O Slt. A;o.;ro;o.;w OLY~Ttr•l-:'il'. prcsltlentQ, 
comn t.lis~··· tLO conw<:~.l' minhns ol,~l,l'''UGões. 
est:1 (ttw:;tiio 6 uma (jll~stii.o que apaixona.; não 
queru pert uruat· t.lc lllU<lO •Ll;.(lllll" t.EscussJ:o; 
peuso ter cumprido o meu dexer do represen
tante da. nat;-ão, obedecendo t5.o sómente :i. voz 
do meu patrioti~mo e :t.osdicta.rnes da6 minhas 
('ÜllVil't.;l>cS. 

PC{o aos nobres deputados que não suppo· 
nham um momento, siquer, que ~endo nós 
..:ontrarios ã. immigração chineza, sej(l.rnos ini
mi"os da lavoura; rendo u, maior homena
ge~ á essa classe, penso que aquelles que a 
ella se dedicam são patriotas dignos de toda a 
consideração e de estima putlica,concorrendo, 
como fazem, para o progresso e prosperidade 
do Bro.zil. 

O que uesejo, Sr. presidente, e sal >ar a la
voura, conjunctameute com o paiz. Sei quB 
ella mesma, umn, >ez convencida de i•r.pro:fi
cuida.de cio remedio que reclama, saberia an
t.epor os altos in t~I\lS5es do paiz aos interesses 
tmnsitorios que hoje tem. 

0 SR. THO~L\Z DELFINO -Como -todas as 
classe~ da sociedade. 

O SR.· A)\TOl\IO OL YNTHO - Estas minhas 
·observações em sentido contrario á immi
gração cll.ineza, não vão de modo al;;uru signi
ficar má vontade :para com os J.a.v-ra.dores 
que a reclamou, tão respeita-vel porção de 
dignos compatriotas. . 

O SR. Cosr.-1. JtONwr..-Perdü.o; referi-me ao 
nobre deputado pela. antiga Cõrte, ll.oje Ca,.. 
pita.l Federa.!, nii.o referi-me a V. Ex. 

0 SR. ANTOi'\IO ÜLYNTHO-Acato ainda ma.iS 
essa classe, digna por todos os títulos, por ser 
ell<J. u. base da fortuna publica. 

Apenas fiz estas ligeiras considerações por 
patriotismo, porque não se sa.l ,.a a la. voura. 
com a enganadora miragem da colonisação 
cllineza, e futuramente os nossos esforçai 
serão redobradaroente maiores pam sal-va.r 
a lavoura. e o paiz, proftmdamente sacri· 
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1lrn1lu~ 111'\o YCIWlN que lhe querzm ino-, grammat:ic.o, de um homem (JUe esta nos ca
culnr. (,1/•tila '''~'" .' .II,•'Io bem. O o1·a.do1· di' ;:os de esperar mais alguns mezes edz estu-
comJit'iotc•;t,,lo. 1 clar esta materia, sem que a Camara dos Srs. 

A tliscnssão !leu, atlüttla peh~ hora. l Dermtadosab:•a esta. ex~epção que amanhã ha 

TERCEIRA PARTE DA ORDE'!II DO DIA 

Discussão unica tlo pro,jecto n. 177, deste 
a.nno, autori.saudo o goYerno a clispens:~.r do 
exame de trignometría João Ribeiro. para 
matl'icular-se na F~tculdaue Lino de Direito 
da Capital Federal. 

Vem a mesa, e lida, apoiada c posta con
junctamente em discu~são, a ~c;uiute 

EriJcrulc~ ao a;·l. 

Substitua-se : 

Art. 1. 0 Porderão sel' admittiuos à ma h i
. cU;la em qual~ilHlr das a~a.demias da Repu
bllCa, o~ cano:l.tdn,tos que houverem prestado 
exame de todns ''" materhs preparatoL'ia~ 
exi:zidas par<t isso, menos nmn .. 

Paragt•apllo unico. Os matriculados nestas 
condições, ni'io poderio ~~~· aclmittidos a exa
me na academia. sem te1•cm antes completado 
o numero de ma terias prelJat·a.tor•ias exigidas 
por lei. 

de tl'ansformar-se em regr•u. geral para mui· 
· tos out:·os. · 

E ns academias livres estão na obl'igação 
de cumpl'ir· o regtllamento que se applica as 
academias costeadas pelo es:.ado. 

~es>e re2uhmento estão enumeradas as ma
terias a cujo exame estão obl'i!,'<ldos os candi
datos i matricula. 

Se a Cama,ra do~ Deputados abrir h0jc uma 
excepção· para. esb materia, para. a trig·ono· 
metri3 .. amanhã tet•il de abrit· para CJim'qtiet' 
outra, parn. o httim, par-a a historin. on philo
sopllia c:m bencdcio tle qualquet• mr".'o 11 ue 
queira ir p·-~ra ~l acatlemit\ de S. Paulo ou de 
Pernambuco_ 

E' sempre màn e sempra incon\-l!cli;.'Jlte 
:.<brirem-~e e:xcêpções ás leis com medi,tas de 
cat\J.ctet• pessoal. 

Tendo, com a sua experlencii de muitos na· 
llOiH\. con·vicçi'io de que s;:to o:l.amnosas as flntro.
d[ts partt os curso:; s<rperlores üaqu~lles indi
vkluos que não se prepal~.lm em todas as ma· 
terias, declara a mesa oue votaria. sempre svs
temat!cnmen:p contra e'ss2s pedidos; e no citso 
Yertente ainda mais. porque não se trata de 
um rap:~.sola que queira apr·essar sua entr-ada 

Sala das sessões, 10 de setemhl'o de 1892. na academia, mas de um grammlttico, M um 
-Pires Ferrei,·a. homem que pótle espemr ma.is alguns mezes 

para. mtttríeulü.i'·~e. e que, dislJOndo de ta.nto 
talento, pr:1de ate snjeita.r·-se a um ex:tme 
Y<~go, e em pouéos dias tira1· sua carta. :Xão 
precis<L deEte faYOt' d<t Camara. 

O Sr. Badar6 p?diu a p:tln;ua para 
declarar à mesa que pretende Yotar contra o 
projecto em discassfi.o_ porqn-9 o cons:dem, 

. como d~.ndo Jogar, a muitos abusos. 
Pensa que amanlüí novos pzdidos virão ú O Sr. Xi.lo Pe ç-anll.a acha que não · 

C::tmara tlos Srs. Deputados, não para se ad- procedem absolútamente as ponderações do 
mittir á matricula nas :lCademias lines, mas illustre collegopor l\Iinas. · 
naquellas co::tcada~ pelo~ estados. ::\5o se l!:gisb no c:1ro pessolLlme:1tc; o pcti-

Acredíta. que e um grrtnde mal a entrada cionario e um dos moços ma.is distinctos do 
muito cedo pat·a os cursos superiores; nin~·uem p:1.iz. que honl'\" a nossa impren~a e poder;\ 
:Perde por e~tudar a fundo as hurnanidaues. honra.r a <:Ias,;e a que desej<\ pertencer. 

Alguns estud:\ntes;e f.·J.lla com conl1ecim8nto Qna:1rlo elle contluíu seus pr<>paratorios. não 
proprio, porque t.ambem o foi ; alguns estu- se exigia, a_ t.ri~ono_me~ria para a ma:t~icula 
dantt>s que ent:·":'ll..ll\ 1Xl.l'(1 a. ~.co.d~mia, no I n:J.s a~:vlerrm~s úe dü·c!to. Elk c.·gora dirt t:e·se 
tempo do orador, depois de um longo tiL·oci- 3.0 Congresso peclíudo esc(l d·ispema, e n~o é 
nio nos collegios.le•·antlo o~ prepar-a to rios bem I cas~ i;ola(.IO, J~orque no tem~?. do impet'io 
estudados, fora!:l.jU.S<:1mente ac[uelles gue me- mmta~ de~:x<s d1~pensas fo:ran1 fenas. 
li~.D!' figura tl~~,·~.m no cm'S?. _O pedirlo de o SR. B.\DARÓ- Xão apoiado. Dispensa de 
dispe~sa de J(laJ.e para adm:~~,LO no~t:Lu·so:; e:mme. não; podia, se dispensar apenas para a 
~npe_r1ores, COD'fl:>e!Hmrl~-~e POtque _o de~en- matt·iculá, ourigando-se o alumno a presta-r 
Tolvu?ento p;oeco~e de rnmtas. mtelhgenclfl.~, 0 exame antes do acto. 
permttre no estudo p~·e1xtratorw. . _ . . 

)..las a dispens8, de ma terias pedidas por lei _o ~R. Nn.o PE\;A:SRA -Alem tllss? a. c?~-
. :para·matricula u~ academias não se com- m1ssao q~e ~eu. pare~e~ fa>:oravel a pença_o 
Jlrehende do·Sr . .Touo RlUell'O, fo1 IDSptrada nos concet· 

·
0 

S ·- p _ ~- E 
1 

tos da congregação ·da Facnldade Line de Di· 
.. R. ~ILO EÇA:\•IA.-,·. x. contecc o reito . 

. _petlCJonal'lO ~ Acha, port:tnto, que não procede a impu-
O SR. BADARó-Diz-se que se tratou de um gnação do nobre deputado. 
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O S:r.•.Ja<Job da Pai::~:iio acompa
nha o seu collega. por Minas nas considerações 
que acaba de ütl.er. 

De duas um(\: ou a trigonometria é um 
prepara.tofio nec&;sario, e neste caso o Con
gresso não pórle dispensn.l-o, ou eUe ê desne
cessarío', e ueste caso deve se1' supp•·imido. 

O SR . R\DARÓ-Amanh<l viric um •·a.pasola 
pedir d.ispens<1 de qualquer outr·a materia. 
(T1·occwt- se lli"t:eJ·so.~ ap'•?'lcs . ) 

O SR. JAcou DA PAIXÃO ia dizendo quando 
foi interra11pido pelos a.p&l'tes. que. ou a 
t.l'igon.)metl•in ê um pi:eiJ11ratOt·io ncce§at·io 
l><~ra a matricula na.<> :tcademias ele di rei to-ou 
nito ~ . !\o primeiro caso não se de>'-! ah.-it· ex
ccpção algum:l ~m 1:n·o1· de rJm'm qne~· que 
:;e.Ja, sendo :ultes tm::let•i Yel dar ::ntto<·isa~fLO 
ao Poder Exccutiro pa.r·:t. dispcnsn.t• l 'SS:l. ex
igencí(l. em t'elação a.':':< 1wivilegindos do sou 
agrado; no ~eg-unuo c·aso úeve-se tomtll' uma 
Jll'OYiden<:in. ge!'al, pn:•que não s;; :p6[!e "SÚ~!' 
!ázendo lei;; de caracter individu;: l. ( ipo:ados.) 

Dechu·•1 ;:.o Sr. p ~·es;dente que e,:tá con
vencíclo de que (1, t!•igonomet!-io. não e neces
~aria. pat•a mat ricula. n<ls escolas de ctíreitO, e 
nesse sentido rqwe~cnt:L um sullstitutivo ao 
pJ•ojecto actual, suppl'imindo essa 1mtet·ia da. 
serie (los p1·epa:·awrios exigiuos em taes casos,e 
eleve mesmo confe~sa:· a S.Ex. que acha que se 
é muito exigente imllOndo o. 11lumno~ o. parda 
de tempo co:n o estltclo de discipliun.s de que 
elles fatalmente ;;e e!!quecm·ão, .llo:·qne nii.o 
iiuem p.""l.rt?. essenl"ial d"'s pt·ofi.-.;:Wa quo \"ii.O 
praticar d~pois ele diplomados. 

Acredita que a medida que Yae p;•op!.1r não 
faz mais do que dispensa•· o estudo de um:< 
materia. que não apt·oveita ao exe;•dcio d~ 
profis..~ de bacb;wel em direito (·lpartcs} e :>e 
a.lgnns collegas qu!.zerem, podet·ão completar 
a providencia ap;esentnnU.o ememl(l. que dis
pense o estudo d<t r ltetorica. (Jiui;IJ b~m ; 
••mito ilc ,;L ) 

Vem it mesa. e lido. apoia.clo 0 :posto conjun
e:tamente em discussão, o seguinte 

st:nsrrrc:nYo :x. lí 7 .'..- lSD2 

pen!;;.1. p?dit.la pelo ulumno da e~cola livre da 
Capital Federal, o Sr. João Ribeiro. 

Esse alumno pUde estudar· trigonometria em 
pouco tempo. 

G:-r SR. DErt:TADo-Sobrc tudo si jit leccio
nou o.rithmetic<' confbrme d.i~>e o nobre depu
ta!IO. o Sr. 1\ilo Peç:anha. 

0 St~ . DlO;>(lS!O CERQCtmu.- Pelo compen
dio acloptaúo pelo Conselho de instruC('ii.O Pu. 
biica, compemlio q_ue tem 15 ou l6 vaginas, 
elle póde estutbr esta materi<J. em 15 ou 20 
di~s. 

Yê-se, porianio, qne elle pt.rl.e esperar desd.e 
que lla llHl.tricula em mart;'O. 

~ilo comp•·~hemle a import.tn<:i;l. que :;e d<i 
;t ei<b que:>t5o . 
Apr~nta. um:~. esnemht. ao projecto nos ~e· 

guim:?s termos: «Fica. coucPtbia. ao Sr . .Joftn 
Ribeiro permi-·são para matrícul:w-~n na c>-
(;OJa. lin-e de direito com a c:oudi~iio d.:J 1\.it.êl' 
acio ·l~p:)is de lazer exame. de trigonometria "· 

O ~hw. Cesario da Motta faz 
ver que como membro ch commi~~~o de ins
tl'UC\<10 public11. C(;l.he-l11e o dever U.e explicar , 
em poucas paluvros, o que lt~ a r espeito. 

O St'. João Ribeiro l'eque;.•eu ao Congresso 
clispensa do exam~ U.e trigonometria. allegan
ilO qu~ tlnt"' t oclos os exu.me:~ tl::> prepMntorios 
exi"idos pele. l~i p.-m aclmi~são i matrícula 
cl<\ "' ta<:uld~Hle e particularmente e:xplicou 
mais, que t<endo todos os preparatorios e por 
consequenci<\ est~t nas condiçces da matricula . 
não podia. matl'icular -se este n.nuo por falta 
do exo.me de trigonometria. 
~estas co:1d!cç-õ:-s fica"l"a. na collisão·de per

der o I" anuo do C:ill'SO ou deixar de fazer o 
exame para apronüta.r o anno. . 

A commis..~o comqua.nto se conhe<'D· que tl 
UD1<\ m(!ut:J.lidn.de supõriot· o Sr . .João Hibeiro, 
que tem datlo prO\'<\ exlmber;mte cle seu ta· 
lemo .:m ü·al~üllo~ impor·tantcs, julgou de
\"er ou•ir a. re~peito não s<'> oo go-.-erno como 
i~ cong!'eg;t~ii.u a quem cO!llJlete zehw pt·iuc!
palmente :1. o!:serl"a::!cb das lei .. : que rêge:n 
a.s 1";tculd;\des !in-es. 

Dirigindo· s~ então à .congre:;,t~::to , obteve i1 
cómmi~:>ão um;~ respost.'l- favora.vel. 

o QJnrrresso Kacion~ re;;ol'e: As a.utori!lades COi_!Jpe~nt~ na n;~tcdo- d~-
" . . , . ,·"" cl<1ram que o Sr. Joao R1 ~en·o pO(Il:\ matr~-

Al'L ~.° F1ca cltspen~~~o o exume de tu.,ono- ctü:~r-;oe inclependenw.mente do exame de tri
n,ol!:etrJa p~r<J. a m:ürlCU!c\ n~s f<tcldades do. gonoroetri"-. De 1Luas ~ma. _O~ a co!lg·L':)ga~~o 
Umao. . . . I entende cme o Sr . . Joao R1bel''O, pot· m!ltr
A~t. 2.0 Revogam-se as dtspOSlÇ:es em con- vos que escapan:~ ,, aprecia(c_ão da C<tmar<t ou 

trano. po1· ter leccionauo a materta. ou poJ: out~a 
Sala. tias sessões. 10 de setembro c!_, 1892. raz;'io. em dispensado. deste exame P. .~ha. 

- Jaco/) ela Pct~ío _ matricular ->e e ~tq;mr o cu;·so de dtrelto, 

O Sr. Dionysio Cerqueh~a
Admira-se o interes...<e que tem despertado 
este proje<:tó, dando-se demasiado Ya.lor à dis-

embora não úes.::e proYa publica de saber tr i-. 
gonometria, ou ju lgou, que es;;e exame era 
di~pensaYel, trat.a.ndo-;se. de um alumno que 
deseja form11r·se em direito. 
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Em qualquer das duas hypotheses a eon
~e,.n-açã.o fallou; e de.~de que uma autoridade 
:lompetente como ella declarava que não ba
via nece,sidade desse exame, a comm.issão 
julgou de_ seu dever declarar _ta.m~m: que 
julgat•a diSpensa vel ~o Sr. Joao Rtbe1ro :J. 
prova de trigonometrJa. 

A congr-egação podia ser brada, ~a.l vez, 
pelo conhec·itn€nto que tem dos mer•tos _do 
Sr. João Ribeiro e do facto de elle ter stdo 
p rote:<sot• de ma.thematica. 

Mas, dizem, ~ clle foi professor de ma
thematica., porque não presta este exame~ 

A resposta e simples. Elle tem de fazer 
<>xame no fim deste anno, e neS$a occa..;;iã.o 
tem de fazer exame de trigonometria, se
~undo a lei; ma.' não podendo fá.zcr exame 
ae trigonometria quando queira c l'im de· 
pois do anno. elle fica. na situaç-ão de. ou 
deixar de fazer ex:~.me de t rigonometl'in. ou 
::leixa.r de fu.zer exame do a.nno. 

Excepç."lo pot· cxcepção, fica. ao Congr~so 
a liberdade de escolhe!·: ou faze1• uma let es
pecial, ou dispensai-o do exame, como a con
gregação recommenda. 

A commissíi.o opinou por este modo, e 
julga-se bem apa.driuhada com a. opinião com
petente dos illustrado~ professores da Fa
culdade Livre. 

Eis os fundamento;; do parecer da com· 
missão. 

physica, por exemplo, sem que tenha <:anhe
clmentos, embora elementares, de trigono
metria, 

O Sa. JAcoB DA PArxÃo- V. Ex. sabe que 
nunca se exigiu esse preparatorio como ne
cessario para a matricula na Faculdade de 
Medicina • atê ha -pouco; entr~ta.nto , a. .Facul
dade de Medicina tem produzido medicos 
muito nr>taveis que nao conhecem a trigo
nometria; :por conseguime já v. Ex .. v~ que 
nõ.o e necessario para. o estudo de threlto ou 
para o estudo da Escola de Medicina. 

O SR. BEYlLAQUt.. o nobre collega recorda 
facto"' que o orador não póde contestar; mas 
o que acredita é que por mais autor isado, por 
mais br1lha.nt2 que seja S. Ex. como argu
mentador nunca conseguir-à. demonstrar que 
um bachtwel ne~ta.s condições ou um medico 
pos;:a dize•• consciencios.,.mente - sei p~y
sica.. No emtanto, elle tem exame de phystca, 
e porta.dor de um di.P,loma de appl:ovado n~ta 
materia. Portanto, e um conhecimento lm
prescindivel, fundamental para o estudo com
pleto da sciencia. 

E' por es~a razão que pedia antes ao nobre 
collega que retirasse o seu pr~jec~. que ~ria. 
na situa.~âo actual um verdadeiro proJecto 
revolucioua.rio no seio da sciencia.. No em
tanto, sí o nobre collega é movido por outras 
razões, o orador esta promp1.0 a a.ccompa.· 
nhal·o. 

· o s 1- . Bev Har.ua estava muito loo!!e E', como't;.tlvez seja o nob1·e col\~ga, pa.rti-
~... ~ dario da liberdade absoluta do en~mo . •. de pretender toma1• pa1•te neste debatA. 

Não se oppõe ao alvi tre apresentado pelo o SR. RETt;:!IIB.'L- Isso e que tem e;;traga.do 
nobre collega. deputado pela. Bahia; mas nã.o o ensino."(Nli'o apoiados.) 
póde deixar de aproveita-r o ensejo. não dírã. o SR. BE"i1LAQUA .• • da abolil;ão completa 
simplesmente pa.ra oombater o substitu tivo do privilegio aca.demico. No emt.l.n~o, nan~ 
o:trerecido p elo nobre deputado por Minas ;:itua.çiio actua.l, em face da nossa. mstrucça.o, 
Geraes, mas i rá. além ; appellarapara o nobre reconhece que não anda mal avisado trans
colle.,o-:l.,pa.ro que ainda. em tempo retire o seu igindo com a orientação que tem sobre ma~ 
projecto substitutivo. teria de ensino publico. Si o nobre collega. e 

Realmente o nobre deputado, quaudú apre- tarobem levado por este pens::t.menro, folga. 
sentou o seu j;Ubstitutivo, foi leçado pela dis- muito por est."r de accordo com S. Ex., mas 
cus..<ão de momento. em todo 0 caso, o que não pod?r ia deixar 

o SR. JA.COB Di< PAlXÃO - Pelo contrario ; paSS<l.r som contestação é que, _e~quanto ha o 
ha 15 dias que o escre-vi. ensino officíal, se venha SU IJPrJmtr a trrgono-

0 SR. BEVILAQI:.A. persuadia~se antes de que m"tria como fundamento de sciencias que se 
o nobre deputado tivesse 1ormulado· o seu nii.o estudam. 
su~tituth·o no calor da. discussão; porque O Sn. ANDRE CAVALCANTI vue mandar á. 
si S. Ex. tivesse ponderado as ultimas conse- mes<\ uma emenda em r elação a este projecto 
quencias do seu projecto, certamente não que se discute. , . . . 
a.preséntaria. Parece-lhe que e um meto concütador, teu-

Basta lembrar ao nobre deputado que a do em consideração o grande merecimento do 
suppressão desta materia comopreparatorio é pretendente,segundoou>iu ao nobre depu~do 
completamente impossível , visto que a trigo- pelo Rio df! Janeil'o, que o conl1ece perfeda
nometria é fundamento ne~io, indispen- mente, mandai-o matricula.r na Faculd~e 
sa.vel , a cadeiras que teem de serestudadas Livre de Direito, exigindo-lhe a apresentaça.o 
nes\e curso. da. certidão de exame antes do acro aca.de-

0 nobre oollega. sabe perfeitamente que nin- mico. 
guem poderá estudar com apro-veitamento a. Parece que isto e muito razoa.vel e que os 
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autot·es do projecto e aquelles que deram o 
parecet', no setltido de se1· admittido este 
moçO a p1•estar o exame do primeiro a.nno. 
independente do de trigonometria. que e ex
igido por lei, acceitarào esta medida, porque é 
o mei~ m;tis re~ula.r, é o que vem_ soiv~r a. 
questão por forma; a. contentar, nao so ao 
JnO(:O, como tambem a todos aquelles que se 
interessam pela sua sorte. 

Nã." se vae fazer offensa nenhuma ao que 
ha escripto ; a lei e devidamente respeitada e 
elle obtem justamente aquillo que mais deseja, 
que é ll. sua matricula.; simplesmente não po
derá prestar o seu exame do primeil·o anno 
sem que primeh•amente mostre certidão de 
appt·ovação nesta ma.tet•ia exigida como pre
para.toL·ío. Isro se fazia commummeute ou
tr'ora . 

Nes·as condições, o oratlol' e o s<:u illcst1'e 
collega pela Bahia apre~enta.m utM cmcntla 
conceuida. nos seguintes termos, de que a. Cu.
mat•a vae ter conhecimento. 

O SR. BADAl.Ü - Dou o meu voto à sua 
emenda. 

Vem à mesa, ~ lida,u.poiada. e po,;ta em dis· 
cussão a seguinte 

Emencla ao p;·ojeclo n. !.77 

Seja concedida a. matricula com a condição 
de só poder fazeL' acto depois de o.pt·esentar 
certidão de approt•ação de tl'igonomeba. 

Sala das sessões, !Ode set embro de 1892..
Dionysio Cerq~.<ail·a.--Altdni Cavo.lcanti. 

O Sr. Severino Vieira. vê qu~ o 
projecto em discussão tem um defeito contt-a. 
o gual o o~adot• nunca se cansar i de clu.ma.l' ; 
é uma lei com subscripto. Embora và. com 
enderllço a um grammatico muito distinc1o, 
não deixa por isso de ser um~ lei individuaJ. . 

De duas uma : ou o conhecimento da trigo
nomett·ia. é neo.:essario, é utiL, e conveniente 
para. a matricula nos cursos superiores e nesse 
caso o pro.:ecto não tem nenhuma razão de 

o SR. I• SECI!E'l'ARro lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deput.;ldo Pedro Aroerico de Figuei

redo, datado de24 de agosto docorrenteanno, 
pedindo liccnÇ'.n para retil-al'·Se desta capital. 
-A' commi~sãó de petiç~cs e podet·es. 

Do M:inistet•io da lnstr-ucção Puhlica, COr
reio;: e TelegrJ.phos, de G do cort•ente, em 
ndditamento ao aviso de 9 do mez findo, re
mettelltlo as mpias do officio do dit·ccLOr <la 
Faculdade de Direito do Recife e da. :.ctn da 
cong-1·egn~ão dnfjll!lllll. fllcnltladc. l'el:ttiVM ás 
modifk:u.•irs o{o• C'St:ttutos l'il,:<'lltc~ .-A quem 
fez a z·tqui ~io;ão f:'t <:ommi~siío de illstl'ucçüo e 
~ande l>ttb\k;\. 

TelCg'I'.UUIUa : 

· \'icto:· i;~. !) cl!~ :<etemlol'L' dl\ 189-~. 
Secz·et:wio da Ca.tn:tl'~t dos Dcllllt..'\dos -Rio. 
Teve iogu.z· hoje ;'o. I hOI'ú. da. t:u•rle. a aber

tura sol- ·mne da I" ~e~~'io ot·dintwia do con
"'reg..:o íegislati v o deste estado. 
"' O I" sec1·etat·io Antero ele Almeida..-lntei
rada., a:;raueç.a-se. 

Requerimentos : 
De Manoel Luiz de Mesquita., pedindo a. 

concessão de uma loteria ex~raot·dina.ria sob 
a denomina(."J.o 'le fedet·n.l,em favor ,to monu· 
mento que se p1•etende ez·i_gír em }lonv~n~e_!TI.. 
aos fundadores dil- Republtca.-A coJniDJssao 
de fazenda . 

De Amelia Amazonas Cordeiro, pedindo 
uma pensão.-'- A' commissão de f~zenda. . 

Do Yiscon!le de Caravel!as pedmdo que a. 
a.utorisa.ção dada pelo p.:1.recer n. 17~ desta. 
C<\rnat·a, seja addicionada a. autorisaçao pa1-a. 
garantia de juros 6 •1' a.o cambio de 2i .
A' commissiio de obras publlcas e de orça
mento. 

De Pbilippe Henrique Cm·pente~ e outro 
pe!lindo o aLl'andegamento dos traptclles ·que 
possuem no p01·to da Armação dos Buzios.
A • commissão de fazenda. 

ser, ou não o é, realmente não ha. necessida.- o Sr. Dinuysio Oerqneira 
de do exame de trigouometria ; mas neste (Para 1.1ma expliroçaa pe.•soai)-Sr. Presldeu· 
caso, a dispensa de...~e exame deve attingir a te:-Incommodos de saude, que a.ind<\ per· 
todos os ll.lumnos de todos os cursos supet'iO· sistem impediram-me de compll.recer ás ul
res. Não póde ser feita com caracter indivi- t imas sessões da casa dos Srs. representantes 
dual. e durante a minha amencia passaram-se-

Faz outras considerações. Termina decla- aqui acontecimentos, q~e fo~çall?--m~. n~ quP 
rando adiar para a proxitna ses...<ão o muito I !idade de homem publico, a VIr a trzbuna. 
que ainda tem que dizel' ~oln·e o projecto em l afim de que se de_rra.me so~re elles a necessa.
debate. Não o fa.z neste momento a.ttendendo ! ria luz e não pw1re a ma.1s le,'e somb~ de 
ao adiantado da hora. I suspeita ou desconfia.n~.a sobre o me~ nome 

A díscussü.o tica. adiada pela hora.. humilde e. que pouco _-vale (nao apo.utdos) e 
Passa-se á hora destinada ao expediente. sobre a mmlla. reputaça.o que mie mULto. 

oa~l&rll. v. v . . 26 
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Sem que fosse eu s.:1.bedor, dous <J.tniJOS a.os I Com a tl:S$olu,ão do Cüngre.;w Na.cio11al, 
quaes me premiem muita sympathia, muita tendo sido rôta crimino::amente n. Constitui
.atreiçã.o e communhão e perfeito accvrdo de Q";lo de 24 de fevereiro, a minha àlma, l'epu
idéas política.~. lembraram-se de apre;:entar blicann. (\esde os primeiros dias da prop1ga.n
.a um projecto de revers~.o de um official re· da ( ro:·qne dedaro com satisfu.çií.o que fui 
íbrmado para o quadro effecti>o do exercito um r.os pr;meiros militares que em campa
uma emenda estendendo â mim o mesmo fa· nllia <lo COl'Onel :Marciano de Magalhães, do 
vor. tenente·coPonel Bellarmino de :?.IendonçtL e 

Agradeço aos meus distincto;; amigos a ma is al.~\l:ls iniciamos a. propaganda. republi· 
apresentaçiio da medida. que de certo não ca.nn. na~ tileira;; do exercitO nacional ), não 
pódesinão lisongear-me bastante. .. podi:\ deixa!' de conf:·:mger-~ e i nitae-s~; 

O SR. BEnLAQ"L'.\-)ILJito mc•recid:unente. ape7.,,r do ~eu pendor natu~-al para. a mlma. e 
. . , .. p:trn. a .Paz.a.s sua,; tibl•J.s nhraram um pou~:o 

O SR. SE\ ERI:\O ' · JE!R:I.- Apot.\dO. \'iolentnmente. 
O SR. DJo~rsio CERQt-"ElRA- .•• porQUE> é X o tlia sc;:minte àqnelle em que foi inii-

n•almente um:\ hom•a; ma.-; de\·o declal'ür :t mado o CongTe..>>O d:t sua t.li~-Qln~·,o. no dill ;, 
esta. eminE-nte cOt'JlOraç-:ío e ao paiz intl'i t·o. de noYem!ll'u, 0neontt'eÍ·Ill ·< com o mett illu~
fJUe niio S(, não solicitei senwlh:lntehOlll<~ I! t re ami;..~> \lt'putatlo p<n· S. l>Mtlo. o St•. ;:•·ne· 
assignal:uto Jin·or·. . . t·nl :\fm~:t e p:·r~untt•i·ll t t' : O Con:rt·e:<:<n nit" 

os s · · 1 pr·t•tt:nli•.· !h:r.:·r nl;.!'lt m ma.uifl'~t.o . :LI~IIIll pt·o-
. R. R\'P;R.IC"O \-tF.IP..\- Apot:'l.O, e :tprO· tt"i't<> nn!ol:.:o contr:L o :wtu ,•r:minu; o? 

vett o a occasJão p:tm tlê<:hu·m· que, pol' l!Hl ,, 
julgar suspeito, em vi•t:t da. anü~a d!:' fJlW c·on· E:;t:·L ~c ~l:tl.IO t·ant!o cJu já t·st:'t t~hbor<~do 11 111 

.. E · m;mi l"··~t.•. n·:<ponLleu-mc o illn <t \'e <~ú lleg ;•. 
sagro a v. ·x .. não qui;: ass1gnn.r :t eml'nd:t . p;·cli·ll:e Ptttfi.o IJlll' 1lzr~~-m0 0 o' .~quio tlr. 

O SR. Dro;>;YsJo CF.RQn:mA. - . . . c~:mo t:tm· iudui t• c• ttll!tl uo11H~ nes~ dul'HIII :•nt.o. Nito 
bem não fui onvido lkm conc:ult~•losoht·l' ::lla; ind<•:.::nL•i d o;.: t~·t'llli·S em que r\;·o. ell~ rc
ibi um acto totlo ex.pontan~o dt:!~se~ am':;us. tli;.ddo. 

Igual medid.,_ fo i apresentada no Sem,do ~O · o SI~. 1"\F.HL.\c~t:.\-Tenl1o a. teve rcmini <
bre o mesmo assmnpt::~ )Jelo i! ·u~trl.l Dr. r.<:nd:L tlc ter a:>signado a tbta ti o illu .·.t reco!· 
Amaro Co.valc:mti, sem cttte eu ti\·e~:>e nena :t le;.!<J. 0. qn:- v. Ex. ~e refere, logo ucpois tht 
menor comparticipação. sua a>'~ig-natura. 

Julgo nec::ess:.wio i~zer e~ta deeh\r;J.ç·ri.o pat'ü o sn.. DIO:"Y;:;Io CE!~t.;t:EI :·:A. - E' verdade. 
que, como jit diss~. não puit·e !'Obre mim . a X:\ m~sm·,t o~c:ts.ão. e }lat-a que consta."-:'e rem· 
·mais leve desconfian~:~. . Fui refbrmadc, pre. en;.:·d em um:t C<1 •. <:a da rua elo Ouvidor e 
muito legalmente. fiz nm:\ t.!ecl:n~u:~io par e~l'ij)tl.>, na. ctnal au-

Fui reformado, porque petli. 11orque in >o- tOt·i~:L·;n-o a :l.Ssigm;.r meu nome no m<.\nil~to 
quei a lei eUI. me u H~v .. r ; !'ui 1-eform:ulo n0 do Cun~resso . . . 
dia 12 de novembro de !6'91 . no periotlo que D~poi,: de te!' firmado desr.e modo a J!1Jnha 
mediou ent r '1 a diwla<;i:o do Congl'~;!:;SO ~ a 1·eprJ\'<lÇào it di~tadum. fui. no clia 9 de 
r esoluaão <le 23 de P.ovemht·o. O e:;tado de no•·~mbt·o, nomer,do quart::~l-mestre general, 
irrita~;ão em que c;s;.am ent.;'í.o o meu espir·ito, isw é. fui nome:J.do pam u:n dos cargo,; 
le,•ou- me a e.;te pro~~dimento... llla is ele nulos e de maior rasponsa.I.Jilidade do 

O Sn. B EYILAQC\. - :\luito nobre e muito'! exercito e port:uno de toda a. confia.n~ do 
digno. go,.erno : Não IlOllia.. sem deshonra, n.cceüa.r 

O SR. DoC"Ysro CERQL"EIRA-•• • e o a:eneral semellw.nte u.ome.t-;ào. 
Deodoro,que me conhcl'ia, dz qm~m e:i' a1~1 igo I O;: Sr:;:. S=:n :Rrxo VmmA E BEnT, AQt:A 
e cuja memorh respei~o muito e acato pro· )luito hem. 
fundamente, fez-me a just iça. de conceder-me o SR. RErt::lillA - Actualmente ha quem 
a reforma. n~to tellh(l p:•o.:etli<lo assim. Hei de dizer desta. 

Jã que toco nisto, julgo do meu dever pe· trilmnu. 
dir aos meus iUnstres coHe~J.s ~~ue , com (1. sua. . .. , c· 1 0 costum:ula a:entileza e eonde.<cendeneia conce- O SR. Dro:\hio CERQu~m.A. -=- a mo, com. 
dt\m-me mà!s ala: uns JlÜ!lUW~ U~ atteuçii..:> p:ill'<l: lJt'Ç~0·~1le ~li: _Ser', ~ l'efiec~mdo nuS ~C\05 d~ nu · 
revelar... - · nha v1da. nao qUiz mttmfestar -me lmmeduJ.ta· 

O . , . E mente . 
O SR: B:<:VIL.~Qü3. - unmos a ·· · ·x. c onservei-me silencioso. Via naquella no· 

com mu1to praser. meaçü.o uma injustiça do go~·erno, porque elle 
O SR . DlO:"'"'íSIO CER.Q'GEIR.L •• os motivo:; devia. sabet' e sahia que eu repro·mra o neto 

. . q~e me le.-ara.m a casar este ;;ulco pr ofundo da d issolução do Congres..~. . 
entre o meu presente de então e o meu futuro Tinha esta presump~~o, porque mu1tos 

.. militar que deixou de existir. I amigos do go-.:erno conheciam o meu modo de 
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peusar a. tal respeito e entre elles o meu· dis
ctnctG colleg-s e mnig:> o Sr. coronel . Ouriq ue, 
quefoí.testemunha da maneira por que per
nuncieJ-me qu::mdo íbi-nog intimada a ordem 
de não penetrar-mos 110 11a!acio Jegislat\YO, 
pel9 commandante do ba.talltiio qu~ o guar
}l€(:la. 

Só poderi:t nttribuü· a. minha nomeação. 
neste caso, a uma pr-ovocar;ão. para que ma
ni!esta.sse-me chl.l'amente, ou a. uma tent..\ti \' a. 

de suborno, !fio commum mts crises revoltl
cionarías e que produz, ás vezes, r~ulta.dos 
inecperadus. 

IJTit:ulo c tri~ée, como mt: nch~vn , recebi 
no dia. li, pot· um e;• Lo. do QUM'tel-g-enet•al 
um gtlic;o, no qual ~e tnc ot·clcn;wa .. q ue ,._.; 
$Umrsse ~em dcmm•·J. o cargo. p:Lra. o qual 
lra,·i:t siJo nomeado. 

:\e.< t:~o c·('onjur:ct.um. re.1.lmeut.e dilllcil p:Lm 
mi~. qut~ h;\hit.oei-me dest.le muito .iorcn :1. 
v~stn• uma !U.:~h ... 

O SR.~r:ntu:-.:o YrErP-.\-E 'ltl~ a sott' :c sem
pre honmr. 

O Sn. Br;nLAQUI\- E que toi h·Jm•ul·:t do 
moilu mais IJrilhante no~ campo~ do P<wo-
gnay. 

O Sn.. Dioxrsro CERQVEnu- - ... preferi dar 
um golpe n.t c;trreira c apresentei o meu l·e
querimento ele reforma. que foi o. mlico alvi
tre nobre e leal, que suggeríu-me a inte!li
gencia. naquella o<X'asiiio. inmcando ern meu 
favor a lei que concede este direito aos mili
tar·es que cont-"tm mai~ de 30 annos de ser-
Yiço. · 

Não tiulla. ainda. os 30 annos realmente, 
mas contava no dobro 0 3 cinco annos e tanto, 
que passei na. guerra. 

Foi concedida. immediamentc a minha refor
ma.. 

O nobre general fez-me justiça c e3tou ~rto 
que subi no seu conceito. 

Fiquei ~<ttis.feilo. Estava sacrificada. a mí
n,iJa car reira, pm·em a. minha dignidade'não 
fvra compromettid~. (Jluito uc;ll. , ) 

Podio. olhar. como sempre olhei c nunca 
<leixn.rei t\ (>: olh;w, jJUr·o. todos de cabeça er
guida . &1.bi<~ que tinha dea,nt e de mim, si 
houvesse aceitado o cargo, tal\'ez os bordados 
de general. 

Não quiz, porque elles empanariam o bri
lho da minha !arda. 

Não quíz, :porqu!.\ aos homens Ja minha in
dole apra.z ma.is um sacriftcio desta. ordem, 
<lo que beijar de rastos a. mão em que hãO de 
cuspir amanhã ; quebrar llQje o idolo, cujas 
pl3ontas k~jaram hontem como esct·a•os, ro
,Ja.ndo-se c~mo vis reptis ; fazer como aquelle~ 
abrs>inios, tão conhecidos e tão imita.clos, que 
a-pedrejam o sot que se esconde e entoam hia.s 
e atiram fiores ao astro que <lespont:'.. r eful
,gente. 

De modo algum me 11restm:ia. a tã.o degra
dante popl·L 

Si procedi IJem. si o meu acto foi digno e 
cor~ecto, que responda.m-me t odos que me 
OUYll"d.m. 
. O Sr:.. ~EYEla~o YIEnu.-0 procedimen1o de 

'\·. Ex. for de homem de hom·a. (Apoiados.) 

O SR. Dlo:\'Ysw CERQCEIRA- ~Iuito obrigado. 
Xão & preciso ter a. dignidade feroz do celel:Jre 
Ma t·co C<ttii,o de vttica. para. ltaveJ' pr•oce1írlo 
como eu: lmsu• ter us UO(i.e,; rudi m~nt.'lr~:> dl} 
bom. un justo e dn honesto : lmst~ semi r () 
nttt'icto do h rio, da le:tldnde e da h unrn. ; 11:\St;~ 
não te1· o caracter :tlt'<•!J!li:tdu pr,lo cantaer.o 
C:.!Oisticn elo vic:o f' não t.e1• •• nlm11. pnlluhla. 
pcl<t mar.uh du c1·ime. (JJ,,::o l:cm.) 

Senl1ore:;, (l.l:i m;t uo j uiw •lu;; lto rneu~ . 
nci m:'l. riu lfUC se tliz- upi niãu pnh!ic.'l.-t•nllcwu 
n meu juizo (;naitu lu:m). o j uit:o ~!c llri!tlr:~ 
cor:sciencia. (Jl ,~ :~ o ~~~··•· .) 

P1·efiro r:uvil-~t &>lllpt·r· ~·;:m'da.r-nw : br ê.< 
um homem r\igno, tu saht•:; eumpt•i t• o tet! 
tl~\ .. el'. {.1/(~ :·ltJ l.; C JJ~ . ú vJ•:cri;.JJ' d cu ,~tp >-!u i C.:,l
rrcd() pol' ((,·dn .~ (1 .'( S,·s. rlr·,m.' rr ·] rj,,· pi · ~~.,·cati'S.) . 

O $l·. Caot:·u1.o de AlhlHlll.0:·
(1\'H.~ petlit: <1 pahtn·•• !l;q ·:t enviat· it rnes~t 
um l'tqnerunento em <1ue o >:J.t•gcnto reli.w
mado Antonio Pinto Souto ::c<lc mclho;·i:.~. do 
relbl'roa. 

Remettido @s.<e t·equei'inwn!:o :i comlllissiio 
de mnrinlta e guen·a., f'S} 'et·:~. o Gradot· que 
e~t.a. wmal'it no. <te vida consideraj,'ào os J't<le· 
\':l.ntes serYi<';os ])<•estados p(l t' ~se rolclado, 
que constam dos documentos que acornp;1-
nham o l'CfJUet•imento e que em t:wot• elo sua. 
pt·etea~.ão llt ll:tm ma-is alt.o do qn~> qnnlrttle l· 
pa.l:w:·J. que }JOt·ventm a. o m·ador em seu 
il.bono pl'Otet·i:JSe . 

Yem :~ mes'l., é lido e enYin,lo á commi~são 
de mílrini:a e gne t·r:J. um requerimento do 
ex- I·• S:J.t•:;ento Antonio Pinto Souto. pedindo 
mclho!-amcnto de r e f(l1'1na . 

O .Sr . ..;\..l:f't·eclo F.ll:i,;;; - Sr. pre
sidente, <1.pe~ar da hor[l. adiantada pedi a pa
hw m porque, tendo recebillo d ua.s representa
'::.Ões ele illustres fazendeiros dt's ricos muni
cipios pauli~ta.s- Campinas e Amparo- pre
ciso des<mp:mllar-me perante esta augusta 
Camo.ra, ela incumbenci:t hom•os:t de ~ntre
p;al-as, .aproveitando a opportunida.de, que se 
medepar•a, pMa, sobr!'\ o. <\~sumpto, f:J.Zer 
algnmas coilsidel'a.ções prac-ticas. 

Não pretendia tomar par te, Sr . presiclente, 
no deba.te sobre o l1rojecto ela immigracã;o 
asia.tica. porqne, confiaclo como ostava el!e a. 
tão provectos e il!u.straclos repres~ntantes da. 
nação, julguei que a minha. lmmilde opinião 
não influiri\\, no 1\nimo de meus colleg-as. 
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para a appt·ov~o ou rejeição do mesmo pro· 
jecto. 

Desisto, porém, desse proposito, apresen
tando-me entre os seus de tensores, porque ha 
:poucos di:Ls, quando orava o illustre repre
sentante por Sergipe, impugnando-o, um dis
tincto collPga de banc..1.da. asseverou em aparte 
que o e;;tado de S. Paulo. que repr~nto 
nesta ro.mara, não queria o chlm. 

Para prova cabal do contt•ario tenho em 
mãos as rept•esent~ões que lerei, a.ssigno.das 
por ID<l.is de úuzentos lavradores. intelligentes, 
laboriosos e previdentes daquelles impor ta.n
tissimos m\lnicipioi:<. 

Estes document~ servem para dr.monstrar 
que a la. voura daquelle j!J'and.e estado JWecisu 
c ,, ,~er o h·, futllttJtlo•· chi;1c:. 

Si não r'r-.1. '" escass~z de tempo tenho cer
teza. de que todos o~ municípios da.quelle es
ta.do se pt•onuncitwiam em sentido identico. 
porque ns ditticuldades com que lucta. a la· 
vom•J. ~ã.o as mesma.<> em toda a zona cafecira.. 

Si e exacto, como acabo de assseverar-que 
S. Paulo precisado tl'<tbalhado~· cllinez-oque 
direi de outros esta.clos que. sem os recursos 
daquetle. não poderão por falta de renda. v-i>er 
vida autonomica ? · 

O illustre deputado pelo estado de Sergipe 
o Sr. FehsbeUo Fl'eire, quando faltou lla 
poucos dias, respondendo a um aparte meu, 
disse que melhor seria que, como deputado 
paulista, aconselhasse de preferencia ao ·chim, 
a importaç:ão de milhões de charruas. 

S. Ex. esquecia--se, porem, de que para 
mo>er os milhões de charruas, que, na sua 
opinião. bastariam para debella.r a grave c 
quasi insuperavel crise de trabalho que 
amea.ça a la vo•tra., são precisos milhões de 
braços, não cogitando e nem dizendo por que 
meios e por que fOrma os obteria. 

Esqueceu-se S. Ex .. no afa.n de impugnar 
o projecto, de que os terrenos onde se planta. 
o cafe são em geral alcantilados, e de uma 
conformação difficil para o tr-~ba.lho desses 
ma.cbinismos aperfeiÇOados, tão em uso na Eu
ropa e nos Estados Unidos. 

Esqueceu-se S. Ex. de que o lavrador, an
tes de constituir sua lavoura, tem de enfren
tar coraJosamente com a ma.tta. virgem, 
roçal-a, derrubai-a e desbasta.l·a por meio do 
fogo, para então lançar a córda e alinhar as 
co>as em u m terreno obstruido por grossos 
madeiros e troncos ~eculares. 

Como mover charr uas em um terreno 
desses1 

Isso revela da parte de S. Ex. pouco coll \te
cimento pratico da lavoura. ! 

Esse conhecimeutn tenho-o porque fui fa
zendeiro. 

Como tal-como republicano devotado a 
consolidação da Republica, e como bra.zileiro, 
empenhado sinceramente na prosperidade e 

grandeza de minha Patr ia, assevero que 0 
paiz precisa do l>raço asiatico para sua saJ. 
va.ção! 

Os impugnadores do projecto.abriram a ce
lebre ca.ixinha de Pandora da mythologia 
grega sobre a. China, encl<1usurando dentro da 
famo~a e vetusta muralha todos os vícios e 
defeitos de que a. raça humana. ê susceptivel. 

Com a doce esperança conwladora que se 
aninha •a no fundo da dita caixinha confio que 
S. Exs. retiictirão madummente sobre tio 
grave assumpto antes de resolver uma.ques. 
í:lo que póde occ-.l.l'ionar· a fel i ·idade ou infe
licidade !lest..'\ Patria, que amamos todos com 
o mesmo ardor e com o mesmo affec:to. 

Precisamos r eflectir que não se augmenta a 
renda sem ;J,Ugmento tle producç:ío, :;alvo si 
quizermos onerar a.inda mais o povo, já. tão 
solweca.rregado, com novos impostos 

A producÇ<i.o não se augml'ntn. sem accre
scimo de bra~s . 

Sr. presidente, si o sentimentalismo fOl'Se 
materia exportnvei, si tiYesse cotação noo 
mercados estrangeiros. creio que nenhuma 
na;;üo seria mais rica do que a nossa. 

Isso não se dá, porém. e temosdeenf1•enta.r 
a questão pelo lado pr-~tico, pondo de parte 
t.od!!.S as theorias ma.is ou menos poeticas e 
r omanescas. 

Tem-se dito que o chim é viciado, que e 
immundo. que não re modifte<\, que não tem 
religião, que não se envolve em politica, que 
não se adapt1. ao meio civUisndo, e finalmente 
que não sendo assimil:wel constituirá. um 
corpo extra.nho no nosso organismo social. 

Ponho de pa.rte o argumento de que o chim 
é prof·1 nda e irremissi velmente viciado, p Ol' 
que os impugnadores do projecto não decla· 
ra.ram quaes são os vícios pertencentes ex
clusi>a e caracteri:;ticamente <i. raça. chineza e 
descon.llecidos de outras raças. 

Quanto i immundicie devo to.mbem declarar 
que não :possuo, e nem sei que haja, tabella 
proprio. por onde se possa aterir qua.l a. raça 
maisimmunda . -

Prefiro não discutir esse argumento por 
que toda a comparacji.o seria odiosa . 

Em relação aos outros, acho que em lugar 
de rerem ne.,"a.tivos são a.ntes fatol"J.Veis a.o 
chim. 

SS. Exs., desculpem-me que lhes diga com 
franqueza,la.boramnum profundo equivoco
confundindo o colono com o trabalhador. 

O europeo represente"\ })l\ra nós o elemento 
colonisador ; o chim representa o elemento 
tr:lbalhador, que e, e nem póde deixat' de ser, 
provisorio. 

Façamos política. u ti.lita.ria. e pratica por 
que só assim evitaremos a.s consequencias fu. 
nestissi.mo.s da. grave crL~ de trabalho, que 
de dia. a. dia.. mais e mais, se aggra va.. 

Ponhamos de parte a esthetica ate que o 
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paiz possa atraves.."ar este periodo tempes- morrer o doente, de:pau}lerado por profunda. 
tuoso para as nossas rela~Jêies economicas e anemia, a dar-lhe agentes mineraes que mais 
nos.nceiras. t~rde precisarão ser eliminados do erga-

Triste, negro e desolador é o quadro que ntsmo. 
se nos antollla! · Senhores, a. nação está anemic..'t por falta 

Temos a região mais fertil, mais rica do de br·aço.:; ! 
globo, que tudo produz exhuberante e abun- Dae·Hte o remedio urgente e de effeitos 
dantemente, e entretanto tudo, absoluta· promptos e immedíatos. 
mente tudo, impol'tamos desde o genero ali- Dae·lhe o trabalhador seja elle embora ama-
menticio de prímeiea necessidade até o pa- rello! 
lito! O que díriamo~ de quem, precisamlo de 
Tristis~íma verdade, dum c cruel de ton- forç:a mot.riz, c tendo a seu alcance uma. 

fessa.1··se :-Si os noSSO$ portos 1\wem <Lrnanllil grande quctln, d'agua, c.leixas~e de u:;al-a por 
fechados por um !Jioqueio-tot•nando impossi- uCu1 ser crysta.lin:L e puríssima :t sua agua?! 
ve1 't impot·t:tçiio- morreremos ã. fomr,. E nem Lle\·emos r~ceíar cri&e al;;uma. fu-

E é um p;tir. nestas condiçüc:c< que 1-ecus:~ n tum porque se nc•ste aiJen~oado paiz lez.se a. 
tmballntdor as,;itluo- morigerauo e ~obt·io- abolii;;Lo, 8em ~anguc e srm {:ommo()üc.s pro
porque ... e aln:ll'ello! ['nnd:t~. ÜU'·SC·ha. sem dU\'idtl a. ~U!Jstituir;.ã.o 

~las, senllüt'e~, quem está cvrn ••· ~o:·da no •lo :t:>hLtieo pelo Cltl\lpetl ~ •m ;dmlo~ e ~~me:<
pe;;co~o. t:t•mo estamo;;, não ~~~eolhe in~tt·n· tJ•t•m<•cirnento~. 
mento para •·ortal-tt! Qwu1Lio o Bl':l.Zi! e~ti\·cr rk:n t! jH'C[Itl.muo o 

Si o caso JL•'se de OLJ\•ã.o. nfio lta dm·i,!:J. IJIIl! (mrnpru viri\ 1le moto proprio ~em set• preciso 
eu lll'eferP.tÜ o europeu, porque t.eriamo~ os imp"rtu.t-o,pagnntlo-l!Hl n. passagem, onera.ntlo 
,!ou~ pt•oveiws, ••:; tlous elemento:':- o colo· as~•m o~ cofre~ publico~. 
nis~tdor, e portanto o povon•lol' dn .~o\o, e o Dizem ta.mltem CJUe n cllim exclue n eu-
trabalhador. ropeu. 

Mas. é 1\.\cto <tveriguatlo, l>e,; Guyot a.mt•· Obset•vcm, porem, o;; quuJt·~,s cst;ltistico.< 
ma-o, tle que :23 gritos ao None ou ao Sul do da. immigra<;ã.o pm·a os Esi:ntlo,:; t:nidos n '"<l· 
equ:tdor o europett não resiste ás iníluencbs r~o que a immigl'a~:ã.o pat·a aqu~;lle paiz não 
climateric::s. diminuiu apús ·~entrada do.< chins. 

Só depois dP ex ti netas n,rias gera.ç·ües c que Ma~ me.<mo que assim fosse, mesmo que 
se Jôrma. um typo eapu.z de ru.laptar-se ao excluísse, Essa razã.o, esse at•gumento nã.o 
meio, po~nintlo completa immunidade contra. tem applim(:ii.o para o nosso ca~o. porque não 
os elementos pemíciosos e perigosos da zona pótle excluir-se o que não existe. 
t~rrida. Não temos e nem teremos tão cedo immi-

Por essa razão a Fraw;.a, ape:;;u· dos seus gi\tçJo esponta.ne<~. a niio ser em escala muiio 
eliorços e de enormes dispendlos, não conse- diminuta.; a que exisre é sub,·encionada e lo
guiu, e nem consegaira, ser gr·ande putencia caUsa-se e:x:clu~ivamente em alguns estados 
colonisadora, pelo fllcto de estarem suas colo- do sul. 
niru; justamente dentro da zona torrida. O colono que recebemos é pauperrimo e nii.o 

Si algun,; esta ;OS do sul da Republica po- pôde tornar·se um peqneno propr·ieta.t•io sem 
dem dispens:J.r a collaboraçãa do trabalhador ter-sa -acclimtJ,t:J.do e poupado alguma~ eco
chínez, o mesmo não se dá com os outros, nomia.s nas grande,; lavomas ue café exis
muitos dos quaes 11ão poderão ab>olutamente tentes. 
ter vida autunomica si não augmentar·em a Não "e dú. o. mesmo que nos Estados Unidos 
sua. producção, foment..1.ndo as indnstrias já 

1 

ande o immigr3onte em sua. quasl tot..1.1ídade e 
existentes ou crc·ando nov<tS fontes â.e renda. o r_,ndeiro il'landez, ou o campone.z, pequeno 

Os illustres impugnador<s do pro.,ecto a.F-. proprietario europeu, que tmnsporta·s~ com 
fumaram qu?, d~ntro de alguns annoo, sere- todos os seus haveres para. o Far "!c~"' a. de
mos forçados a luctar com e:10rmes difficul- manda. de seu lote, e em busca. de uma. nova 
da.des par:_a expellir o tra.b_albador a.siatico, pa.tria.. . ... . . . ... 
quando nao carecermos ma1s de sua co·ope- Essa 1rnm1gr~:ao, que e a melhor, nos na.o a. 
ração. temos ainda, e nem a teremos por muitos a.n-

Este e o argumento ca.pital empregado par nos. porque pocleroõos concurrentes como os 
SS. EE:x:. Estados Unidos, Austr-alia e Repu.ulica Argen-

Collocam·se em posição ideutica à do en· tina nos em ba~m a ncqu!sição. , 
fermo que l."ecusa o remedio-posto que Senhores, nao trouxe llvros para demon
ainargo-mas quo o póde salvar da enfermí- strar meus assertos. Não m'os faltariam, e de 
dade que ameaça watal·o porque mais tarde, , abalisado~ autores, :para attesta.r que o traba
dahi a. alguns lllli!Os tal ve'z, poder-.i. ter outra ! lhador chinez e sobrio, morigerado e con-
molestía perigosa. . .I !tante. . . 

Ou então na do medico que prefere deJxar 1 Eu o Vl nos Estados Urudos. 
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Si não fõra. elle, impos5ível era ú.quelle paiz, Trata-se do ~ugmento da populaç-ão, ou do 
naquella époc(l.. tt construcçã.o da estrada de augmento da rtqueza? 
ferro interoceanica . Si q~ereis augmentar a produc~ão e por. 

Enfraquecido, clep1.tlperado, pela perda de tanto a _renda publica, já e jà, imporf.'te 0 um milhão de seus valorosos filllos, que dor- ctam; SL cogitaes, porem, do povoamento do 
miam o sumno eterno nos campos de batnl!m rolo, estendei as mãos supp!ice; paraos go. 
do Sul , não poderia realiSíLr a gig••ntesca em· ~-~rno~ eur.9peus para que não se opponhum 
llreza sinão ros;e bu~car naq uella viveiro de tllln_m•gruç;.;o pur<l. o Brazll como teem leito at~ 
1orças, que se chRma a Chin{l.; os tr.'lbalhadores MJUl. 
}lrecisos para a execuç:o de uma ll<l.S maraYi- . Temns nm paiz vastíssimo. de terras ~em 
lhas do nosso se~ulo . r rnJJ. mas sem trn.balhndc.res; tle outro !alio 

A Cs.lifornin. m1o possuia <te"ricultura,era. de temo; um ou tro immen:;ament.e ))(lYoado. 
facto nesse sentido, um dos estados mais atra· Um mot•re à. mingun. por fll.lta de tra.l:ta-
zadoo da. União Americana.. lhador ; no outro o tra.lmlhador morre ú. min-

Rica ê '-çerdade !lEl minas de ouro não pren- gua. pur falta de trabalho. 
dia o iuun!gr-.mte que p.·ua li ia à procum do Pçis l:em; por mera questão de. ro1;a. de es. 
metal precioso: e nem e.-tc cmprc;;ava,qunndo thet•ca. e de sentimentali:'mo. nã.o fazem~ 
feliz. as so1n.ma:5 adquirid<LS no wlo daquelle um esfor (O pat·a. salv.w-nos dt\ gt•avissima 
estado. cri$e que a.mea~'ll. :l.niquilar-nos !! .•. 

Emquanto finaln~enl.e a. C'.alilbmi;~. emPÇbre· Com re.<igna.<,~o musulmanica não recaua. 
cia, com" extracçao do ouro de suas mma.s. mo~ deante da. avalanche qne róla. lXtr., tru
os est:ulos de leste pro~pet~J.vam liOI'q ue e::<se gar-no,~ ; e pactente• aguard~\tn<:>~ qne a bane:~ 
ouro servia pam tbment<w ás suas industrias. rota nos bata ú.s pol'tas com o seu lugubre 

Po s bem; Yeio o chim, e qunl Joi o re:ul- cortt>jo de hotTores e de de~credito. 
tado~ COu\·enço·rnecada ·vez mais rle quP. a cele· 

A Ca.líforniiJ. tl'anslurmou.-se cOJ;tO nor en- bre mu:alila. não deYia ter sido erguido na 
canto, a sua los oura -prosperou tanto que o China. porém sim no Bl'Júl! 
trlgo -plantado e colhido no intel'ior do C'Stado, Pelo l'clatorio do ex·minbtl'o da. fa:!:enda. ve
exportado :pelo Pacifico e Atlamico, chegaYa. rific:.t·>e que da safra. passada houve um 
á Londres e er:~- vendido, apeza.r d;~. enorme prejuízo calcul:ldo em 500:000 sa••cus de café 
travessia, mais b•u-a.to que o trigo inglez plan- que. ,·enuido a lSOOO o kilo, representa uma 
tudo nas cercania.s de Londres. percltt de 30: OOri:000-5 para. o paiz. 

Ho.je o feliz e~tado e um do> mn.i~ prospero~. ~ão se pócle ainda calculal' qual será, e a 
e exporta fructas, cet·caes em grande quantL· quanto montará o da safra. actual. . 
t!ade. vinhos, s2das e miuet•o:les. Devemos, porém, contar com tod:~. a certe?.a 

Em resumo, devilto quasi exclusivamente com pr.-juizos C!'escentes, em .. .-ir·tuue da. des· 
ao tra!>abatho cliinez a. sUil. ;~.gricultura pro· organisa.~:io e ;~narchia dos estabelecimentos 
duz mais que. suas l~endari~s min11.~ de o~ r?· a.,"Ticolas. 

Hoje que na(\ precL..'<Iom m::.JS uo clum, eliau- Atlirmo q11e não ha um só là.v:ador que 
n<l.m·n'o, preferindo para o pü\"O.'\mento _uma poss-1. com ~.gumnça. dizer que ti.wá, em tempo 
raça mais civilisada e que se assimile a do determinado, tal ou tal serviç.o. 
Jlaiz ~enhum tem ·certeza. de coli1er o café da> 

- . . "1"•··· - d 1\ d ' Fizeram polit!Ca 1~t.1 l<oru'ta e, cçnsctos e ca.ezaes, e po er preparal·o convenientemente 
que a na.turez<: não da sal,!os, aprovett.'\r-.J.IIl os nos terreiros. porque nenhum ha que não 
recursos que tmh~m a m~o l!ara fund>: r sobre tenha. sotfrido as consequencias de _qré"es e 
]:ases solidas e illlperecr>ets a grandeza. de pw·r.d~s j usta.mente nas épocas de colheita.. 
uma zona. do seu territorio. Si ha. esc1·avos ainda no Brazil, posso dizer 

Os ingtezes na~ suas colonias empr egam o com firmeza, são os lavradores, :1.ctua.Imente. 
clLim com grande vantagem. ~u_jeiios a toda<~ ~orte de ímposiçues para não 

Porque não aproveitam o irlanrlez rlescon· perder o fructo e o resulta.do de tantos a.nnos 
tente, ou a massa. e~orme (jlle !b~m~ga o nos de trabalho constaute e tenaz. 
bairros de s. Gil e \Vh•te Chapel. chmmumdo · Os salarios eleva.dissimos. que se }Jagam em 
per e&'Sa forma. o cancro terrivel do paupe· S. Paulo, demonstr-am evidentemente a faJ.ta 
rismo ~ . o de trabalhadores. o 

Elles que empregam o ch1m, prat1~os cnmo Da.lü a instttbilídade det~rminada pelas se-
são, e :porque re~nhecem a. super.or1dade d~t ducç~. promovendo a anarchia nos e~tabe· 
trabaJha.dor asiat1co. lecimentas rnmes. 

contra. os argumentos ate a.qu i_ usados pe~os D.::vemos considerar que e facto constatado, 
adversarios do clüm basta. a segu1r1te resposta.: P'J' pessoas -praticas e dignas de todo o apreço. 
-elle ê trabalhador ! de que existem, guardados. pela colonia. ita.lia

Do que e que precisamos nós actualmente ~ na ue S. Paulo, mais de setenta mil contos, 
Qaal 0 probl~m~1. a. solver 1 · completamente retirados da. circulação e con-
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correndo muito. P,.'l.l'tl< a crise que se ma,nifes-J di~os de (lun~ mil passagens de ptua para. ím-
tou na.quelle esta.llo. 1 m1grantes ue S. Paulo que ~e retiravam: 

Esta enorme somma só espel'J- camlJlo me- 0 Sr:: , E - " . nti 
Jl1or po.ra ser ·~m-iado para a Italia. e acredito 

0 
ue ~· AT:~~EDO LLl~-b~o '\-em co rma.r 

que aquelles que eon~ig:uiram 1úrm<l-r seu qi · e1~1 _d.be, h, ,_ , . . • , . 
-culio t·eti:·e.m-se com suas el'onomias n·u·a. S a. .no_ura IM.l· e ~r~t,~ por .occoiro e 

P·· · "~ po~que e"-('\ ]>l'e;te>< 'l na.ulra•'"'H' r suo. p;ttri:1 <tinLln. lll:J.i~ de~íulc:mdo o mnnero t·, 't" -.' ' ' · "'' ·:·· 
~le tt" •. Lb~ll~ta.d.ot·.~:; existe ates narruella zom\. At~ C><.: e ~et·~t:wai' ~s co;;,~u~:r<.t<;oes que pre-

E' i JlulütaY('l p:)!'tanto qlle a eri:n d~ trn- tendm f!LZCl, duei qnt- af!J"UJ,t-~e-me que _lm 1 t__ • ,: ,. • • . ._ .~ • republt~,\\lo;; que enteutl~llH!UC.o~ t:eus prm-
b,tlllo ~~ nccentua!,~ ;:,\ela 'ez m,u~. ll<lO .e cipio,.; prc>hib~m-nr .- dn m·tnir,·to.~--· fuvo-
podemto Pl'e,·er, úesile. Ja, lCi.b; o; --~.u~ rcsnl- mvei~ ú immi:.:r't"~; cltine;.a. e~ ~u 
t.•1.<l?s funest?~- .. v· . .-, a . .,. , .Tul~o que ell~s Í1iío wm m?lí.o porque nin-

N~nco. fm. esc~;. aoi-t, .·.e nem (~H li~ /'t~ guem potle pc)r em duvida o meu sentimento 
ze.nda:-~~tl~nLnen.-;, e~1tr~t<1.nto t-~~:,~o OL; ',ul-) repuhlicano. 
~r~~~:-H;~-e:'· c~~~ -o mtmto_.le pro_\a:---e, t1;1" os De l~ce erguid:t ueclll.roqne a. minlm fe ue 
J,tu ... dor:~ q .lerem o clum p~1.1 ... uc~ettaneo officio ~ lJUt'<l e innnu.cula,h. 
o.! o escra>? · . "' ~ :. Y , . . • Fírmeí os meu~ princiJJil•~ republicanos per--

.Semelll,t!ltc ~~ctk,tçao ~ um _md.llletro correndo em reiin·tos~ p're·•·rina~~'iOi\ ·vitL clo{.Q
:ttt?ntatlo <L_nohns~Imo. ela~~e da _i"\ Ol~r''· e a ~-~srt que se e~teUd<! (lc:~le Le,·ingtot\ 3-te 
demonst.rlt\·ao .m<\Is eviden,.e estu. ~~c; t:_\cto,~l.e Yorktown. 
ter. elta recebi< lo .?0 ~e:,e1~111~ de .1-~~} :o_ l ~-~l Passo a ]_)i!~~ o, por lngi'etnes vert~das e at:l
~-:ns de trezento.- e CI:J.ocnL m;l ,~'-'\11a:;r". lhos, ~ubi, ch~:io ~le Yener;1ção e respeito. <\O 
nao cons~~mdo entret.ant~ que tenl.a '1'1:'ddo cal vario de Ha.rleem Heí<>-hts onde o rranue 
reclamn.çoes destes ll0t' maos tmto;; ~-~<:(ll.:ldo~. Washin~ton refug·ium-se"' com as suas"' collor-

O SR. Rzn;-,m.-~.-Porque e então que estilo tes b:ttidns n;\ ha.talhl\ de Long-I~la.ml-Sound, 
abandonanclo o est..'ltlo 1 Quem educou-se como eu, á soml1ra da ban-

O SR. At-mÉmo ELLis-E~tão alJ<HJ<lonv.ndo deira. estrella.da da grande Cnião Americantt 
porque não querem comprar ter!·as 1xtra loca- não p(xie d~ix,\r de sor republíc:J.no e repu-
Usar-se no E~tado. blicano convicto e süKeru. 

O italí:mG que tem cinco, seis Gumai~ con- Como republicano, e como brazileiro que 
tos de reis. on mml:l.-se para os cenr.I'O~ popu- am<t sua l~'ttria. mais q_ue tudo, declaro do 
lows pa.ra explorar quaLquer industrb, ou ttlto de~t..., wiiJunD., rtue 't'Oto pelo projecto 
enGío. ~Í O C..1.IDOÍO é fa\·ora.vel, regressa lJlU'" porque tenhO a certeza Õe q_ue assim proce
a Jtalia. (lenllo concorro eflkazmente para a felicidade 

Vou l'ef~l'ir ;i. Ca.mt\1':1 um fac<o que de- llo Bt't\zil! 
momtra a verncidade de minha amrmat iv;t. (J[u ~lO [JJI~l, "Jí-1H.tO btJm.) 

Veem \t me~a.. ~ao lidas c enviadas à com~ 
missão de obras :publicas e colonisa~.ão as se
guinte$ 

Devido a munificencia do illuo:trc tidadüo 
Jose Vicente LL;b;i<\, que t\oQU amit11s terras 
á Capel!a de A.nnapolis, sit~ no município do 
Rio Claro. onde tin,: íazendtJ., fo:•mvtl·se \tm 
nucleo de poJmlaÇn o q_ ne. lJOt' s "r m,w~(tna-1 á 
uma estrada. de ferro. e com uma estt.ção pro
:~:ima, promette ser Ioga•· de ampicioso fu-
turo. Cidn•Jii.os-Os fazendeiros abaixo assigna.dos 

Fo1•a.m offere~idos terrenos gr;:~J;nliamente e residentes uo municipio de pazdll Pedreira. 
t1quel1es que quize&>em edifiC<ll' e ccnstit-nir te::mo e conuwca. do Amap!'o, veem !'espeitosa
pequenas proprie~ades. . . mente P"'dir-vos q11e transformeis em lei o 

Sentlo es$a. lOClllicl<tde um centl'O de· rmpor- :pro,jecto a.preientado para u. immig~_açao ch~
tantes lavotlras de café, tr<ltallas poe dous Oll neza, 110 esm.do de S. Paulo. Os aumxo assl
tres mil colonos, esperan-se que muitos o-nados entendem que com a repatl'iação dos 
delles, que j<i. tinham economisado grandes ~!(mos italianos a lavou.t·a p..-.uüsta soffre.l·á
somrnas, quize~sem se tornar 1)equenos pro- ine·vita.velmente e a sua unica salvação será a
prieta.rios. · . int.roctuc~.ão dos chins e esta. salvação de-

Pois bem- não me consüt que um· so se penüe de vos~ deuicnção e patdotismo • 
. utilisasse do' beneficio concedido ! saude e fcaternidade. 

A' vista. da-s circnmsta.ncia.s que ::tca.bo de .Aos cidadão~ do Congresso FederaL 
expôr não podemos e nem devemos ser sur<.los Districto Lle IJaz de Pedreira, estado de São 
ao br~do de angustia, ao br•ado'_afflict.ivo; · q~e Paulo, ;:, de agosto de 18.92.- Jof[o Pedro 
a lavoura faz ecltoar neste recmto: · . - ~de Godov Moreira. Jose Pedro de Godoy 

o SR. RETUMBA.-~ HlL dias noticiava'. um MOi'_eira.. _.Junior, Joaquim Teixeir:~. de 
peri<ldico que haviam numa compan.lün: ;ll~ tQu~>noz,vruva Barbosa. e genro, p._ p. de_ 
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Luiza Eufrosina. de Souza. Aranha., Antonio p t ista de ca.margo.- Joã.o Baptista. do AmaraL 
de SOuZa. Mt-.llo, Alfredo da. Silva Pereira Bar- - Zeferino Antvnio de Omsida.-Manoel An
ros, Bazilio de Campos Bueno, lgnacio Teixei- tonio Leme.-Deolindo de Souza e Silva..
ra, Ferna.ndo Pheimft•anck, Franci5co Emilio Roberto Canedo.-João Marco do Ama.nt.l.
de Campos, Lucio .Hedalg? Leite, Mttximi~no 

1 
Joaquim Moreira da Silva.-Antonio Alves 

R- de Mot•aes, Jose Antomo Alval'enga Bueno, I Garrido. - Maximino de Souza. - Jo•~ 
Joaquim Nunes Corrêa, por minha mãe Maria : Balthazar P. Cunha.-Joaquim Floriano de 
_4.lbes de Oliveira •. Jose Benedicto de Campos, Barros. 
Joã.o_ da Silva Lima, João_ Can~illo de Av~lla, Deante as insuperaveis difficulllades com 
Justma Ferr<~z Ramos, Joao Ptres df\ AnUa, que lucta. a lavoura devido â. extraordinaria 
José Adol.pho ~a Silva._ Carolina Pires de A: vil- 1àlta de braços. os ~baixo assigna.dos, lavra
la, Joaquun P1res de lTodoy._ Amomo .~o~e da do_res deste município, pedem aos poueres pu
Costa ~ar~oso, Anna: Franc1~Cc'l. ele Olrv:eu·a, bllcos a. immlgração cllineza.. 
Antomo P1r~s de A vll~a. Lmz Wenceslao de Campinas, 2 de agosto de 1892. (Seguem-se 
Godoy More1r::., Joaq\llm R. de P:~.ula Cruz. 117 assignatnras). · 
.Egydio C(sarino de Oliveira., Emib\UO Pires v .:: · . . 
de A•;lla., Antonio Pedro de Gorloy Mo,·eil"J., em,\ mesa a segumte 
Jore Antonio ue Godov ~{o1·eira. Jo~ê de C;~m
pos sou7A't Pimentel, jo~c Fra!Ícisco Rwbosa. 
Aranha Filho. Basilio Pires ele A villa, Jose 
Mauricio de Oltveira, .-\.ntonio Leopoldino de 
Campos, r'eneira & Proenç:1. Lu.ut·entino 
Proença Junior, Bento ue Godoy Moreit·1t. 
Laurentino Proença, Aréhut· Leite de BalTOS, 
. Tosé Libanio de A.b:·eu Soare;. 

(As firmas. estão reconhecidas por tabel
Iião-) 
: Cidadã.l1ls-Os al.laixo as~igna(los, lavrado
res, resillentes neste município do Ampa.ro, 
tendo em vista a !alta de b>':l.~o~ P<Wa 
a Iavour:~. e as diffi.culdades com que lucta.m 
pela ausencia d.:1. immigl"aC~'i.o europêa, vcem 1\ 
vossa presença repr esent;;w no sentido de ser 
intl'oduzitla a immigea~ão cltine7z. unica que 
pócle na epoca actual salY:tl-M tla. ct'ise que 

Declamçiío 

Declaro que votei conü·a o projecto n. 138 
e sua emenda. 

Sala das scssi)es, 10 de setembro de 1892.
.d.. Jlontenegro . 

Vã.o a imprimir a.::. seguintes 

REDACÇÕES 

N . 48 B-189'2 

P..edacçiioJ rlcr.s emendas da ('ama;-a dos Depu
tados ~~o p;•ojecta 11. 48, elo co1·rente an.t~o. 
vindo do Se.wdo e qtl~ ragu/a a na-vegaçtío 
r.le ca/.lo!C!11em. 

os assoberb••· 
Assim. p:.•is, appellam par~ o ...-osso JKl.tt•io- Emend11s dft Ca,Ha1'a das Depttta.rf.os ao .pro-

tismo,couvictos de que cleC:r·cta.reis a::: leis ne- j cct!J elo Serwr:o 
cessarias para tal fim e l:Offi a nrgencia. que o 
caso requ::1'. No art. :3<'- 1) supprimil.m-:re as palavras: 

Saude e ft•aternidade.- AO$ E~os. Sr·s. ou administrada. 
presidente e membros do Congr·e.;;~o Federal. No mesmo :trt .-3) diga-se :-O pessoal 

Amparo, 28 de julho de 1892. - Da- • d:1s guarniçôe:! dos na:"ios _de callo~agem será 
mià.o .Jo.:;e Pa.stana. -:- F1~anci ~r·o de Assis j de_ u~ terc;_o de_ ma:t~hmros na.c10na~ noõ 
Santos Prado,pel3.l ffiffitgl'açu.o de todo.> os po- ~ p~1meJros ClfiCO annps '·~e metade de cmco a 
vos.-P.:dt•o José Pastana..-Antonio furlos 01to e de dous t~~ datu emdea.nte. 
Moraes Búeno.-Manoel de Moraes.-Antã.o Acere:;cente-se : · 
de Paula Souza.-:VIanoel Aclã.o. - Joséue Sou-

1 

A . ~,.. · t't ·d " · t 
za At•onca..- José Pedro de Deus.-Joaquim . rt: · ·- ... <~.o ms 1 Ul os os se., um es pre-
Aurusto de Araujo. - JacintllO Pereira de ffilOS • 
so~ Barros.-Damià.o Pastana Junior.-Af-1 § I.• De 50$ por tonelada. aos proprietarios 
fonso H- de Souza Sa.mpa.io.-João Aleixo de 1 dos navios de madeira. e de íO$ aos dos navios 
Godoy.-Arthur Aives de Godoy.-~oão Ba- 1 de~ ou ferro cons~uidos no palz_e cuja ar
ptista. de Oliveira. Ma.tt.os.-Florenc10 Franco, quea.çao, ~em deducçoes, for super10r a. 100 

· da. Rocha.- Francisco Antão de Paula Souza. i toneladas metricas . 
..-Joaquim de Souza Campos.- .Joaquim de [ § 2. • De 10$ por cavallo '\"apor aos proprie~ 
Paula Souza camargo.;Jose de SoUZ3. Cam-, ~rios de roach~na.s con~truidas n? paiz e _des
pes Sollrinllo.-Dr.Fra.nciSCO _de ~allesCa.ma.~- : tin ·das a nav1os e cuJa.força. for s"per10r a 
go.-Candido Hermes de Ob\"etra,-Da.ma.sto I 300 ca.vallos. 
Fires Pimentel.~Dr. Jose ' Ferreira de Oli- 1 Art ...• Durante cinco ll.nnos, contados da 
veira.- Joaquim Carlos da Silm.-'-João Bar .jmbliCaçã.o desta iei, é gratuita. a mat ricula 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:36 - Pêgina 26 ae 38 

Sessão em 10 de Setembro de 1892 209 

dii todo o pessoal pa.ra. a marinha mercante, 
salvo o sello do requerimento. 

Art ..•. Os navios nacionaes são obrigados 
8. vistoria de casco e machina., de seis em seis 
mezes, sendo para e~se fim obrigados a ter os 
porões varridos e as caldeiras sujeitllS à 
pressão de ~uo. e uma Vf'JZ por a uno a essa 
m~sma -vistoria em secco ou no dique. 

Pa.ra.grapho unioo. Estas vistorias serão 
gratuitas e deverão ser requeridas ã. repar· 
t ção comp~tente, pelos respect ivos proprie· 
ta.rio:;. com a.ntecedencia de oito dias, podendo 
ser feitas em qualquer dos portos da Repu
blica, determinados em regulamento oppor-
tuna.mente expedido . -

Sa.la das com missões, lO· de setembro de 
189-2.-L. Filgvdras.-Fràes da Crll.s .- Al
cides Lima. 

Projecto rl-> Senado sob n. - :168 A, ele :189:1 
(ses.wzo exlraordinaria) 

O Congre;;so Nacional decreta : 
Art. I. • A navegaçã.o de cabotagem só póde 

ser feita por na.viw na.cionaes. -
Art. 2. • Entende-se por navegação de ca

botagem a que tem por fim a communicação 
e o commercio directos entre os portos da 
RepulJlica, dentro da.s aguas destes e dos r ios 
que percorrem o seu territ.orio. 

Art. 3. • Para. um navio ser considerado 
nacional exige-se: . 

1) que seja. propriedade de cidadão brazi
leiro, ou de sociedade ou empreza com séde 
no Brazil, gerida. ou administrada exclusiva-
mente por cidadãos brazileiros ; . 

ma.nufaciurados. ou produzidos no paiz, &ftm 
de exportai-os para fóra da Republica.; 

6) levar soccorro a qualquer estado ou 
ponto da Republica, nos casos de fome, peste _ 
ou outra calamidade ; 

7) transpo1•ta.r quaesqner cargas de uns 
portos pa.ra outros, nos casos de guerra ex
tet•na, commoção interna, vexames e prejui· 
zos causados á navegação e commereio nacio
nal por cruzeiros ou forças estrangeiras, em· 
bora não haja declaração de guerra . 

Art. 5.0 As mercadorias conduzidas por 
navio estrangeiro de um porto da Republica. 
podem ser vendidas em outros, nos casos de 
arribada. forçada., varação ou força. maior. 

Art. 6. o Aos navios das nações limitropbes 
ê permittida. a navegação dos rios e aguas 
interiores, nos termos das convenções e tra.
tados. 

Art. 7. 0 Sobre mo.tricnla. dos navios e de 
tl'ipola.ção, pilotagem e vistoria se observa.rá. 
o que for determinado nos regularilen~ que 
o Poder Executivo expedir pa.ra execução 
desta. lei. 

Art. 8. 0 As disposições desta. lei entra.rão 
em vigor da c'1t.a de sua. publi~ a. dons 
annos. 

Art. 9. • Revogam-se as disposições em con• 
traria. . 

Senado Federal, 10 de setembro de 189l.
Prud~nte J. de Mara11s B"rros, .vice-presi· 
dente .-Joao P11dro Bel{ort Vieira, 1• secre· 
tario.-Gil Di11i: Gavlo.rt., 2• secretario.
Ji,ao Soare3 Neioo, 3• secretario. - Antonio 
Nicoldo Monteiro Baena, servindo de 4' seere· 
tario. 

N.ll8 A-1892 
2) que seja. nave,aado por capitão ou mestre 

bra.zileiro; R.td~M;çü.o para 3- disc=stlo d<J pl'ojecto n. 1:18 
3) que, pelo menos, dous terços da. equipa.- do corrente anno, que a.utorisa o go~no 

gem sejam de brazileiros. a Yeorga,~iSI.!'r o sertJiço da Rep::~rtiç<to Ge· 
Art. 4. • Aos navios estrangeiros é prohi· raZ dos Te'tegraphcs e alterar o respecti1lo 

bido o commercio-de cabotagem, sob as penas regula.ment1. · _ 
de contrabando, sendo-lhes, entretanto, per-
mittido: O Congresso Nacional decreta.; 

l) carrega.r ou descarre.:,aoa.r mercadorias e Art. 1.• Fi<:a o governo auwrisado a. re· 
objectos pertencentes ã.administràção publica; organisa.r o serviço da. Repartição Geral dos 

2) entrar em um porto por franquia e se- Telegra.phos e a alterar o respectivo regula
guir com sua carga. para. outro dentro do _menta, de accordo com as seguintes bases : 
prazo regulamentar; A Repartição Geral dos Telegra.phos 1lca.rá. 

3) entra.r por inteiro em nm porto e seguir a cargo de uma directoria geral e constar& 
para. outro com a. mesma. carga. no tQdo ou das tres divisões segui:ates : · _ 
em parte, despachada para consumo ou reex- i .• Administração gera.J., que comprehende-
porta.ção ; rá directoria, secretaria, archivo, thesoura-

4) transportar, de uns -para outros portos ria, almoxarifado, linhas e esta.ções ; 
da 1:\epublica, passageiros de qualquer Cla.sse·, z.• Se~o technie&, que terá a. seu cargo a. 
e · procedencia, suas bagagens, awmaes e ta.m- organisação de prQjecto3 e mais trabalhos te
bem "Volumesclassi.licados comoencommenda.s chnicos relativos ao serviço telegraphicô, e 
cu productos agrícolas e fa.bris de facil dete- comprehenderá. escriptorio ceniral, escripto. 
riol'&Ção e valores amozdados ; - rio de desenho, gabinete de experielleú8,aule 

5) ~ em JDe,j$ de 1UD -pn'to generot ~bits e otllciD&!; · -
- ·~v •. v 

" 
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i 

!. 

3. • Contadoria geral ou secção da. receita e 
.despeza geral da repartição. Na séde de cada. 
districto ba.v9I'á uq~a . sub-contadoria incum· 
bida. da. fisca.li~· da. receita. e despeza. no 

· mesmo districto. 
Al't. 2.> A hiera.rchia. e os vencimentos dos 

tuncciona.rios da Repartição Gera.l dos Tele· 
~aphos serão regidos pela. disposição da se
gninte"ta.bella: 

J• ditJisl!o 

AdministraQão geral 

Directoria : 
1 director geral ..... .. .. . . 
l vice-director .. . ........ . 
1 engenheiro a.ju,dante ••••• 

Secretaria. : 
1 secretario •••...•..• . •.. 
I primeiro escripturarlo •.• 
2 .segundos ditos a. 4:000$ ... 
2 amanuense3. a. 2:40()$ •••.• 
1 porteiro ............... . 
2 continuas a. l :800$ . .•.••. 
:t serventes,dia.ria até 3$600. 

Archivo; 
I otll.cial archivista •. .•... • 
1 ajudante. do a.rchivista • •• 

Thesouraria: 
1 thesolll'eiro (inclusive 800$ 
· p~l'~ quebras) .. , . . .. .. 
I escn vao ........... , .. .. 

·1 :fl.el .... . ........ ... ... .. 
1 amanuense .•• • •.••••• •• . 
I continuo ... ,. .......... . 

Almoxarifado : 
1 a.lmoxa.rife . . ........... . 
1 escrivão .......... . .... . . 
1 despachante •.....•...... 
1 fiel ...... . ........ . . .. .. 
2 2•• escripturarios a 3:600$ 
2 amanuenses a 2:400$ .• , •• 
I encarre.,oado do deposito •. 
1 COI\tinUO .• : . •. , . • • .... ,. • 
1 mestre da. lancha •••. • . •• 
l ma..c:hinista •• ; , . , •.• ••• •• 
1 foguista. ; . ... ' ...... ' .... 
5 :marinheiros' (diaria.s a.'é 

3$600) ... . ..... . .. , •. •..• 
2 serventes ( dia rias até 

S$600) . ... .. ...... ..... . 
L~ha.s e es~: 

1~ ~~genheiros-~oofes de dis-
. tti€<t.o & 8:400$; ... .. .. .. 
. lQ ~s de 1• classe· a · 

_39 3(:1~·~-e~-~-·~-
• . ··-1 

15:000$000 
10:800$000 
6:600$000 

6:600$000 
4:800$00(1 
8:000.~000 
4:800$000 
2:400$000 
3:600$?00 

. 4:800$000 
2:400$000 

6:800$000 
4:800$000 
3:200$000 
2 :400$000 
1:800$000 

5:400$000 
3:600$000 
3:6!00 3:200. 00 
7:2 . 00 
4:800$000 
2:400$0()0 
I :SOOSOOO 
2:400$000 
2:400$000 
1:800$000 

134:400$()00 

54:000$00() 
l~:QQ($3QO 

30 ditos de 3• classe a 3:000$ 
70 feitores de linha (diariade 

2$50il a. 5$000) .•..•••• •.. 
400 guardas tdia.riasde2$a. 4$) 
400 tra.ba.lha.dores (diarias de 

2,Sa 5$) •• •••• ••••••••••• 
10 telegrapllistas-chefes a 

6:600â-· . . ... .......... . 

I~ <Jl: dt2~~t_!~f=-
240 ditos de 3• dita. a 3:000$ 
200 praticantes a. .... 2:~ 
12 vigias de I• classe a. 1 :200. 
15 ditos de 2• dita. a .• 

100 estafetas de I• dita. a 1 :200 
200 ditos de 2~ dita. a 
90 serventes (diaria. a tê 3$). 

2> clivisc!o 

Secção technica 

Escriptorio central: 
l chefe ••.• , ........ .• . • •. 
l telegraphista.-chefe ....... 
l 1• escripturario ...•.••••. 
1 z• dito ..••••.•.••..•.••• 
2 ama.nuenses . . ....... . .. . 
1 continuo . . ........... , •.• 

Escriptorio de desenho: 
1 desenhista-chefe ..• . ••• • • 
2 ditos ajudantes a 3:000$ 

Gabinete de experiencias: 
l engenheiro . ......... .. .. 
1 auxiliar ..... .. ........ .. 

Aula te1egra.phica. : 
1 engenheiro .... ; ........ . 
l telegt•aphista de 1• classe 

Offi.cia.es: 
1 chefe ........ , ....... , .. .. 
l a,judante . . . . . .•. ,., .... . 
6 opera.rios de I• ela ss e 

(diaria. de 10$) ••• ... •. ..• 
9 ditos de 2• dita. (diaria. de 

8$) ............... ..... . 
24 ditos de 3• dita. (diaria. de 

6$) ..• . ••• •.•••••• •.. •• . 
10 aprendizes {diaria ate 3$) 
3 serventes (diaria a.té 3$) 

3• di'l)iSão 

Qontadoria 

Escriptorio central: 
1 contador geral. •••.• •.•• 
I I• escripturarío . . . . . . • • . · 
1 amanueuse . . ...•••.••.• • . 

Duas secções : 
2 chefes de~., ....... 

·• 100 ~rip~ar~ a, 4:8()0$ 
.• 

90:000$00() 

79:200$000 

9:000$000 
6:600$.000 
4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
l:SOD$000 

6:600$000 
6:000$000 

6•600$)00 
2:400$000 

6:600$000 
~=800$000 

7:000$000 
5:400$000 . 

9:= 4:800 . 
2,:40Q .00 
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i Z"" ditos a 4:00()$ . . ..... . 
· 6 amanuenses a 2:40(1$ ...•. 
z contlnuos a.l:800$ .....•. 
sub-contadorias de 1• classe: 
s sub-contadores a. 4:800$ .. 

16:000$000 I . 8 3 .. escriptura.rios ~ 3:000$ 24:000$000 
14:400$Q(l0 16 amauuenses a 1;800$..... . 28:800$000 
3: 600$(l{)o . Art. 3. a 0.> telegraphistas de 1• e 2• classes 

38 . 400~000 sã~ equiparados respectivamente aos telegta· 
· . "' . . ph1stas de 3• cl.ll.sse e praticantes. · s thesoureiros (inclusive 

400$ para quebms) a 4:200$ 
8 z·· escripturarios a. 4:000$ 

15 amanuenses a 2:400$ .... : 

33:600$000 
32:000$000 

. ?8: 400$000 

. Art. 4.• Revogam-se as disposições em oon· 
trarw. 

Sub-contadorias de 2• classe : 
8 sub-contadores-thesourei-

Sala. das comtnissões, lO de setembro de 
189-2.- DemP.Irio Ribeiro.- Leite Oiticica.-

ros a 4:20()$ ••...•..•..•• 

Leopoldo de Bu.lhüe.~.- Arthur Rios.- Aris
tides !l[ai<,,- Almeida N(){}Ueira.- Severino 

33 :600$000 Vieira: 

N. lMC-1892 

R~dacçüo do projecto n. 154 A elo cwrente am1o fixmtdo a desp~;a do Ministerio da Fa..-ernla, 
para o e.xel'cicio de 1893 

o Congresso Nacíoua.l dec1•eta. : 
Art. 1. • O Presidente da Republica é auforisado a. despender pela re· 

partição do M:inist:erio da Fa.zenda., com os set•viços clesignados nas seguiu-
'tes verbal!, a quantia de. . . . . ; ..•.. . . .• .....•.......•. , , . , ....•. , •.•.. 
1 Juros, amortizaçãó e mais de~pezas da divida extet•nt~o ..•. . .. ••.. ....•. 

1 2 Juros, amortiz·.t-Ção e mais despezas dos empl'estimos nacionaes de 1868, 
: 1B79 e 1889 ... ........... ........................ ............ . . 
3 Juros, amortização e mais despezas da divida. inte1·na fundada •.•. ..• .. 
4 Juros da divida interna não fundada ...................... .. ...... .. 
5 Pensionistas ............ ............ ............. . . ·.· .•• ~ .... , . .• .. .• 
6 Aposentados ....... · ............... .... ......... . ................ .. :. 
7 Empregados das repartições e logares extinctos, suppl·imídos os venci

mento3 com procuradores 'ftscaes, fieis de ttwsom·cil'O e de rn.,"'ador · 
e praticantes sem concurso ................ ... . ............ .. . ... . 

8 Tb.esouro Nacional, reduzido o pessol\l co1n a crea.;ão do Tribunal de 
· Contas e na. fórma. da ta.bella :J.nnexa ..... , ..................... .. 
9 Tl'ibunal de Contas ••...•.. • .•••.•.........•.•••....•••.•..•....•.•• 

00 Cai:X:a da. Amortização ............................................. . 
11 Alfandega.s, supprimidas a.s consignações para : · . 

23 add~dos officiaes de dt;5carga..... ............ . . . • • . . • 41 :4.ii 
I add1do agente de tra.p1che ................ . .. ·...... • 1:8 
1 ajudante de· ~arda.-mór, por serviçOS fól'a da. ba.l'l'a.. . . 1 : o 
l • e 2.• comma.nda.ntes dos gua.rda.s,.. . • .. • . . . . .. .. . • . . . . 1 :2 
3 fieis âe thesoureiro extra.ordinarios .. ,. ... .. .... . .. • 10:800$000 
2 auxiliares de embarque de café...... . ............... 3:04.0$000 

todos na. Alfandegado Rio d~. Janeiro............... .. 60:040$000 
12 Delegadas :fi.scaes em S. Paulo, Minas Geraes. Cuyabá, Curitiba.,· 
· Tb.erezina e Goyaz, conforme as tabellas . a'(lp.~xas .. •.. . .. . •.. . . ~. 
13. Mesas de rendas .... ... , ................ ...... ·. ; ....... : .. · • .. · · .. .. 
14 Casa da. Moeda .... ~ ....... ;.·.~·.".: .................... • . .. · .. · · .. • • 
15 Imprensa ·Nacional e lJim'io O fficial .. . · ............................. · 
16 Juizo dos feito3 exti.nctos •. , •.•..•. .•. •.••. •.. •.... , . . . . · · · · • • • • · · · · 

Supprima·se, por passar o sarviço pal'a o juizo seccionn.l. 
17 La.bora.torio nacional de analyses ........ : .......................... · 
18 Secções de estatistica commer~~· ~nnexa.s á.s associações commerciaes •. 
· Supprima·se pa,ra ser feito o · serviçu nas alfa.ndegas. af.roveitados 

os empregados addidos e como secção da repartição tlsca • 
~- . . . •. 

69.822:205$825 
13.387:808$000 

9.038:805$000 
18.312:3~7$000 

7:000$000 
2. 533 :'007$000 
2. 712:118$000 

600; 000$000 

472:=98 . 240~600 
193: 

. 5.8~7:.532$122 

l.l. 8 ;800$000 
247:477~ 
637:480$000 
680: 000$000 

. $' 

. 43 :()()0$000 
$ 
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19 Administração e custeio dM fazendas e despeza.s com os proprios nacio-
naes, inclusive a. Quinta. da ·Boa. Vista. .......... . .. . ........ . ... . 

20 Ajudas de custo .... ... : • • . • • • • • . • • .. . .. . ... .. ...... .. ........... . 
21 Gratificações para. serviços t.empora.rios e· extraordinar!os ••• •••. ••••• 
22 Juros diversets ..... ~ ............. , ... ••• , ........ . . , , .•.. , , •....•...• • 
23 Ditos dos bilhetes do Thesouro. ·, . .... .. . ..... . .. . ............. .. .... . 
24 Ditos dos emprestimos do corre dos orphãos •• ..•••.•• •••• . ••••. •••• . • 
25 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e montes de soccorro •• 
26 Commi~es e corretagens .. .. ................. . .... . ..... , . .. . . .. .. 
27 Ditrerenças de cambio ........ ~ ........ ...... .... ..... .... ...... .. .. . 
28 Obras. 

Adiada a construcção de novos armazens na a.lfandega. do 
Rio de Janeiro ... ....... ... . . . . ... .. . .. .. ... ..... . 

.!!sim como da passagem e cobertura de vidro ••... •• ••••.• 
E snpprimido o custeio do serviço de execução •.• . ....•.••• 

Consignada. para. execução do decreto n. 31 de 12 de ja
neiro' de 1892, a quantia de 100:000$ pa.ra installação 
da Alfandega no porto de Macahé. e augmeotados : 

100:000$ para a conslrncção da alrandega 
em Manãos, sendo metade no exercício 50:000$000 

200! 000$000 
30:0~ 
50:000$000 

280 :OJ0$000 

Acquisicão e melhoramento do material da 
alfaudega da Ba.b.ia ............ .. . .. 50:000$000 100:000$000 . 

180:000$000 

. . 
29. Daspezas sventuaes . .. .... .. ...................... , . ...... ... . .- ... • 
30 Repoe\ções e restituiQ!5es ... . . . . . .... ... .... ..... ... ' . . . ... ...... ... . 
3l .A.diantamento da garantia. estadoal de 2r. às estradas de ferro da. Bahia. 

e Pem&mbuco •.. , • ..•.• ... .... ..... ' .......... .. . . ... .. . . .... ... . . .. .. 
S2 'Exerclcios lindos ......... . .... , .....•. . .•.. .. . •. ...• .•• .•.. ..• . ~ ••• 

33 Greditoa especiaes sendo: 

Pedidos na propost.a. ... . . ... ,. . ... .. ... • • .. 70:000$000 

Paga.l!í.ento de juros e amortisaçã.o de em-
. prestimoe !elto pelo Estsdo de Sel'gipe 

e, de q-a9 o governo é fiador. . .. • .. .. 11 :509$570 

Id.eÚl Idem do EStado do Piauhy............ 42:,18$6lg · 

laros e amorfuação do emprestimo contra· 
hido pelo governo com a casa. Rotschild, . 
d~ . Londres e pagavel no exarciC!-o .g.335:000$l00 

YJÀDça do emprestimo à Assooiaçio Com-
. mercia.l ao· Rio de J~eiro.. .. .... . .. 325:036$180 

94:il14$100 
20: 000$)00 
20: 0~ 

250:000$i)JO 
480:000~ 
600: 000$1oo 

1.000 :~ 
30:000~ 

s 

856:800$000 

IOO:Q()(l$000 
90: 000$00~ 

450:000$000 
800:000$000 

9.858:S77S703 
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Art, 2.• E' resta.belecida em seu mtt:~iro vtgor 9 a.rt. 20 da L8l J& 30 tls JatoDro a.e J882, 

l
t3!1la limitação do at1.20 § I• da lei de 3 de se lembro de 18841 qou rcmuziu a. 4.000 a somma 
001 creditos supplementares a ser abertos pelo governo1 no exercício da presente lei. 
: Art. 3.0 Nenhum serviço serà maniado executar pelo governo sem que esteja. con .. 
~lgnad.i verba para. esse, na lei do orçamento, devendo o governo aguardar essa. designação 
parã pór em execução a. lei .que o determinar. 

Art. 4.• Nos termos da límitacão do art. 3• o governo poderá abrir, no e~ercicio da. 
presente lei, os creditas supplementares necessarios para as verbaa incluídas na tabell& B, 
1J1110Ia li. Lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 5. o E' o poder executivo autoriza1lo a rever as peosGes concedidas sem lei do 
Congresso Nacional, devendo apr&seohr a. este, na proxima. sessão um estudo das condiçGes 
em que se achgm os pensionistRs e quaes devem ficar privados das que recebem, por não 
ae aéllarem nas cireumstancias de r~ber esse r"' vor. · · 

Art. 6.0 São crea.da.s delegacias ftscà.es do tbesouro federal na.s capitaes dos estados de 
S. Paulo. Minas Gera.es, Ma.tto Grosso, Paraná, Pia.uhy e Goya.z, oom o ;Pessoal evenclm.entoe 
das tabella.s a.nnexas, a.at.orisa.do o governo a. da.r·lbes r~ulamento. . 

Art. 7.0 E' reduzido ao nu:nero de fllncciona.rios constantes da. .ta.bella. annexa. o pessoal 
do Tbesouro, passa.ndo o actua.l de a.ccesso das Directoria. de Tomada. de Contas e o exoo
denoo das outras directorie. a oocnpa.r empregos de igual categoria. no Tribunal de Contas, 
dentro dos limites da. tabella. finda para. esseiribunal. 

Art. 8.0 Os governos dos estados poderàocrear, de accordo com o da. União,laboratorios 
de a.oalyses, annexos ás alfa.ndega.s respectivas. 

Sala das commissões, lO de se'OOmbro de 1892.-Fro~ da OMI.:-.-L. Fü91.f6ira.s.-A~eide 
Limà, · 

Tabella A 

frihnal ie Onha 

i P~~esidate •• ••••.• .. .. ··•••· • -· •• •• ·····~ · ..• ...• 

4 Direetoru .• ,, •• ••,, •• •• •••• ,, , .• •••·· ••.. .• .• •.•• 

3 h11·dirte\Grll, ..•••.•• ••• , ...... .. ....... ...... ,,,, 

t Ste! e.\at'i.o., ~ ....... , .. ... , ....... · ··~. •ti· .... , ••• ,, ••• • • 

te Pr.in!.eitoa e~eriptura~ios... • . • , .. , , ..• _ •• .. , . .. ... 

ü Segt:Ulcioa eaçrl ptrlrarios .• ••• , ...... , .... , , •..•. • ••• 

10 'l:er<l&....,, e~eripturarios .... ;.. .. • .. • .. .. , ... ... 

t Ca.rtorarto. _, , ••• , , , , ••• , , • , • , , , •••.••• , . ••••. , ••• 

1 Aj~dqte ••••• ......... ....... . .. ' .. .... ... . . . I •••••• •• 

·2 Coatiau.oe, ••••••••• , •• .• •• ,, .......... . .. . .. ...... . 

.· s·:OOOJ):JO 

8;0Q0t:OO 

8!000Jl00 

4: ()()()tOOO 

.3:{001000 

3:oootOOO . 

ll:oootiJOO 
2:()(qo00 

t:oooaooo 

t :GQOtiOOO 

o:~l 
oi:OOOIOOQ · 

3:~ 

2:000&000 
i :600f000 

trooopo 

i:oooaoool 

i:=l 
~~ · 

U.:G.:IO ii:OOOfiOO 

U:()()!)$000 . 48:000pcl 

9:000$)00 'rT :000$)00 

6:000$00(1 &:()O()fOOO 

5:000SOOO 00:0001000 . 

4:0001000 -18: OOOflOO 

.3:1101$100 30.00lfl00 
3:00t't000 S:OGQIOOO 

i :800fl00 i :I!OOCOOG 

t :lootOOQ i :soopo 
Wl:E0..$)00 
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THESOURO FEDERAL 

AeceitO o FesBOal indieado na tabella A do a.nnexo ao relatorio do min~tro, eom os vencimentos aetnaes, qne nM ! 
podem ser alterados em lei do orçamento 

o o 
o 1"<: 

" 1:::1 

~ 
~ c r=:i rn 
-li -<1 ..::::: ~~ o 

~ EMPREGOS 
z >4 <:!. ~~ "' ::: ;..~ .., 
~ C-" o o 

~ P: ~ '"'"' '""< p. o ~ o 1=1 
ó 

j:;l 

M.illistro ................................... $ .2~:0~000 $ l*:C~OOO 

3 Directores •.• . , ..... -~,I,,,.,., •.• , ••••••••. 6:000$000 s:oooaooo 9:000$000 r:r; 000~000 
-i Sub-directores .............. . ,; ......... , •. 4:800$000 2:óOOSOOO 7:20~JOO 23:8002000 

I! Officiaes du Contencioso ........ , .......... 3:200$000 H>ll0$000 4:800~000 9:60000(10 

22 Primeiras escripturttrios .... I ............. 3:200.~000 i:B00$000 4:S00$0QO 105:600$000 

iS Segundos- o I •• o I~ I O. I •• • • I • • 2:40~$000 1:200SQOO 3:600$000 64:SOOtOM 

ifl Terceiros • I •• 4 •• ~ •• • • • o o •. • 1!600$000 so~o 2:40()$QOO . 43:200$000 

i.l Quartos » • I ... I • I-.'. ' ~.o • ~ ~ 800$0CO 400SQOO 1:200$000 16:800$1)00 

1. Thesou~iro~ .. ······~·····•••·••··········; 5:001)$000 3:000$000 S:OOO$O(l0 S:OOO~Ol 

3 Fieis .......... , ......................... ~ ...... Z:II00$00G 1: {00~()00. 4:000$()CO ilUlO~DOO 

i Pagador •• , ........................... -..... 3:000$000 2:200Silll0 5:200$000 5:200B000 

' Fieis .................................... , .•. 2:'i00$000 :!.:200~000 3:600$000 i4:4.00$000 

i Car~Gra.rio ..................... ~· ... I ..•. I •• 2:100$000 1:2008000 3:600SOOO 3:600:l~JOO 

i Ajudaute .................................. 1:2008000 600$000 i:S00$000 1:soo.;ooo 
i Porteiro ...................................... 2:~00.~00 1:200SOOO 3:600;000 2:-i00$000 

·1 A.jadan\e ............ , .... , ...... , ......... :!.:6~"000 300.,.~00 2: 400$000 2:400$000 

!& Con\inuos., ............................... 930$000 4SOSIJOO 1:44030()0 23:0i0$0DO 

" Q(rtrelos ... , .. , ...•.•••.•. ..................... 1:200~000 500$000 1:700i)OOO 6:800$000 

G.I-BINBTE DO :r.!Th"Isno 

i Offi~ &! gabinete ....................... ·1 $ )!!400$000 2:400$00(1 $ 
.1! Auxilitt~s ............................... ,_ $ i:OOQ$00~ 1:000;)000 2:000~ 

DEI:iEGACU. DO ~SOT)Rt) J;:)J LONDn.ES I 
Delegado., ................................ s 5:000$000 $ 5:000$000 

s Bsc::ri ptu~arios ... ••. " ........................ ~ . $ 2:450SOOO $ 4:~~003 

.Ji2;9-i0$000 
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c 
Ta.hdla do numero, da..~e t vendmentGB dos empregafts da Delegatia lista\ êll S. Paulo 

VENCIMENTOS 

,..:! 
< c o 

. E~PREQOS ~ 
o ..., c; OI 

"' "' .:a: .:a :I .. .. 
r. " .... ... 

:1. " ;: !):11 ~i " ;; to :li 0:: .. o .. 
o 

" 
Q 

"' 
Q 

Delegado . .......... · ...... ........... . ,,., . i 3:000$000 .2:000~ 5:000$00() 5:000$000 

Primeiros es~:riplurarlas ........... , ...... 2 8:000$000. 1:600$000 \:600$000 9:200$00() 

Segu~dos ····-·~· - ·· ········ 2 2:000$000 1:000$000 3:000$000 6:()()()$000 

'!'t:c:eiro8 . . . .. ....... . . .... #••• 2 1:000$000 S00$003 1:800~ 3:600$000 

Qnartos ·4·· ·· ············· 2 · ~ ~ i :QOOiOOO 2:000&000 

Thcsoureiro .. 4 • ••• o o ••• ~ • • , •• ' '* •••• • , • •• , •• 3:000$00() 1:80(4000 ,:8003000 {;800$()00 

Fiel .... ., .. . ......... .. ..... .. ..... . ...... 1:400$00() 600.iOOO ll:000$000 2:~ 

c~rt.orario ... . ... ..... ~ •...•. : ... . •••... , .. t 1:000$000 500~ 1:~00 1 :500$1)00 

Porteiro •.•. . •. , •• •.• ,,., ......... , 1, ,, ••• •• i 1:4.00~ 600$000 ll: OO!lillOO .2:000$000 

Continues, • • ,. , . ... . . .. . . ,. 1 •• • • • , • , • • • •••• ~ 2 600$000 400$000 1:000$000 2:000$000 

15 38::100$)00 

D 
TabtUa. do numero, dasse e ftfl(imen~ dos empr~os da Dtlep i~ Yistal em lill3B Gtraes 

VENCIMENTOS 

..:1 

EMPREGOS -
< o o o o ... "' .. 
rtl "' 

()o .,., .. :: Y] < 
r.J .. 

~ 
.... ..j :.: .. .. ::.. .. o2 ~ o " .. to >I 

" ... o .. 
o " R 

"' "' 

Delogado ...... . . , .. . ; ............ ... ,. , ..... .. i 3:200$<100 :t:6003000 4 :8ll0$1J00 4:~ 

Primeiro eseriptu~ario ........ ..... .... ..... . . i 2:000$()00 i:OOOflOO 3:1l00$000 S:00~$000 

Segt~ndo .. • .... . .......... .. . .. .. . ~ 1:6003()00 sootOOO 1!:~$00() !:~· 

Terceiró i 1:200$000 600SOOO t :SOOSOOO t:SOOSOOQ 

~ 1:000$000 500~00 :t:SOOSOOO 3:000$000 

Thesotlleiro .......................... : . . ..... . i 2:600...::000 1:400~ ic:000$000 4:000Jl00 .· 

Porteiro • eartorario ............ ........... .. 1:309<!000 700$000 z:ooosooo 2:000$000 

Con~inqo, ....... . ............ , ............... . 70Q.,;OOO 300$000 i:OOO~ i: 00()$000 

9 22:001Ji000 
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E 

Tabella do n•n, dam e naeim~ dos empngados da Dalegacia Fiscal em Cafabá 

-
VENCIMENTOS 

..:l 

~ o Q 
EMPREGOS c ~ "' OI 

c .,., ,Jr.l rll .. ~ ~5 ~ ~ ~a .. 
" 5 lo"' t'"'' OI 

" " .. " "' " - -
Delegado •• ,, •• ·~·· ........................ , ••• .-••.. :1 3: 2llll$000 i:aootooo ~:800$0(10 4:~ 

.Primeiro e3Cripturario, •••••••• ...• ,. ............ 1 1:6~00 s~opo l!:~ 2:~ 

Seglllldo .. I f t• t t f t tO~ I f tI I tI~ o. t • i t:M0$000 600$000 1;80~00 i:S~ 

TRoeiro .. . .. ~ .. ·~ ................. i 1:000)000 fKlll$000 i : 600lj000 1:600$)00 

Thnoo.r,eiro •.• • _ ••••••• , ••••.••..••• ~ .•..•.•••• 1 2:1<mil00 1:100$000 3:200~0 3:200$000 

Porteiro e car,orario ......................... , •. 1 1;~ li00$000 t:lOO~OO i:fiOOSOOO 

Con.ti.Du9•·······••·•·••••••··· , ....• ,,I~·.~ ....... 1 700$000 300$000 1:~00 :1.:~000 

--7 
1t>~~J$000 

F 

Tabtlla a. Dlllllet'IJ, àaSBe e f8DCÍlmntA9 dos empregados Us Delegaeias Fista~s em Cu.rí~ba., Themina e Goya.~ 

:. .. · 

..:l 

EMPREGOS I 
llll88'•ao ................. ········~ ..•........•• t 

~l'O ~rip\:Gm.rio .. , ••' •••••• •, •" •••• 1 • ••, 

B~pDdo ••••t•••••••••••••••••• 1 

Tbelo111'8i.ro •••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

Porteiro e car'oi'ario •••••• ~ .................... .. 

Ço:a.tizauo .. , ••••• ••• ••••••• , , , ••••• , , •• ,. , • ~ ~ ••• 

6 

" ~ 
" "' " " o 

a:~ 

i:~ 

!:200$000 

2:{00$000 

1.:000$000 

700$000 

.I 

'VENCIMENTOS 

·~ 
o .. " "' .. 

1! ""' 
.,., .... ..... ;:. 

~~ 
f- .. 

~ !:" ... 
d 8 " " 

1:600$000 ~:800$000 ':sootOOO 
700$000 2:000i000 2:000$000 

~ 1:8008000 i:800$(1Jíl 

1:~ 3:60opll 3:600$0110 

000$1100 1;60Qt000 i:ooatOOO 

30:JSOQO 1:000$000 i~OIJO.I600 

u:sooaooo 
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Vão a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos os seguintes 

N. 32 A-1892 

Dà diuersas pro~idencia.s 110 i rUuito de animar 
as indugtrias a(!ricola. e pastoril 

A commissão de tàzenda. e industria.s, á qua.l 
foi submettido o projecto n. 32, deste anno, 
depois de reflect ido exa.me da. sua importante 
materia, vem apresentar parecer a. respeito . 

O projecto offerece meios de animar a. agri· 
cultura., especialmente a. pequena. lavoura., 
que, na. Capital Federal, como em todos os 
estados da União, constitue elemento de pro
speridade e de bem-estar da.s classes traba. · 
lbadora.s. Em plano, embora modesto, mas 
bem desen,·olvido, ~presenta elleuma ;;eríe de 
uteis .f?. proftcuas pro •idencias a ad.optar pa.ra. 
q_ue sejam effica.zmente atteodidas as prin
e~paes e verdadeiras necessidades da. lavoura, 
de..'\de a. organisac;ão da. pequena propriedade 
rural até á facilitação de sabida. para os 
centros consumidores dos productos das in
dustrias agz-icolas. 

São de incalculaveis vantagens a.s provi
dencias indicadas no projecto, quanto a.o me· 
lhoramento das vias de communicaçã.o e 
re.ducção dos fretes para. cereaas, .Productos 
horticolos e outros destinados á alimentação 
publica e ao abastecimentll dos gran<les 
centros populosos, à instituição do ensino pra· 
tico da agricultura e da. crea.ção d(l gildo, 
como elemento de melhoria. e aperfe:çoa.mento 
da. producção e á. crea.çã.o de exposições regio
na.es como estimnlo e inc~ntivo ao esforço e 
á inte!!igeneia. dos que traba.lba.m. 

Abra.ngendo o vasto campo dos interesses 
agricota.s, o proj ecto estabelece e apresenta a.s 
medidas prlmord.iaes para que os beneficios 
decorrentfls da. fecunda intervenção dos po· 
deres publicos pomm ser completos e remu· 
nera.tivos pa.ra todos- governantes e go. 
vemados. 

Merecem sobretudo pa.rticutar a.tteneão da. 
comt:Jlissâo, que as recommenda. ao estudoe 
meditação da Camara., a.s que se referem á. di· 
minuição de tarifas de transporte, desenvolvi· 
mento das vias de communicação, organisação 
da. vequena. propriedade rural e do ensino 
agr1cola. e zootecbnico e á. propaganda e in· 
itiatiYll. dos melhoramentos de que trata. o 
Projecto. 

A' commissão pa.rece, pois, ·.que o projecto 

do
n. 32, de~~te anno, deve ser da.do para ordem 

s trabalhos com as modificações e correcções 
que passa. a. mencionar : . · 

.Ao art. 4• ~te·~e- com.t.anto que 
c_,.. v • . v 

sejam retiradas dos depositas, onde estiverem 
dentro de oito dias, contados do de entrada.. 

Ao a.rt. 5", em vez de-ca.lcareos-diga.·se
amanhos. 

Ao art. 19 apresenta. a commis~o o_ seguinte 
substitutivo : O governo aprovettará. os ser
nços das commiss~es director~ dos comici~ 
ruraes que esti \·erem orga.ru~ !lO DlS· 
trio to Federal e nos estados e orgarusara. novas 
comiD.issões que ·o auxiliem no empenho de 
dar incremento e aperfeiçoamento a todall as 
industrias a.gricolM. 

Nos§§ 1' e 2• do mesmo artigo façam·se as 
alterações necessarias a harmonisa.l·o com o 
substitutivo acima. 

Ao art. 21 accrescente-se-e a expedir re
gulamento, de accordo com as sua,,. disposições. 

Accrescen~-se ao art. 22-revoga.m-se as · 
disposições em contrario. . . 

A commissão pond ra ainda a <:11nvemenc1a. 
de supprimir as Se,!Uintes pala• ras do art. r• 
do p• ojecto: «os preç1•s das tarifas actuaes de 
transpo1ie uos productos da. grau~e la.vo_ura. e , 
reduzidos a terça pa.rte ~.pois seria alta.m~jl 
prejudicial á. arrecada.Qão das ren<Ls da. Untao 
a. modificação das actuaes tarifas das ·estra· 
das de fet·ro na parta referente aos productos 
da grande lavoura. _ 

P 0l' igUal motivo a commissão .-propoe a. 
suppressão do § 2• do art. 1 •. · 

Sala. das eommissões, 9 de setembro de 
1892.- S. R.-Betlarmino Carnelro, rela.t.Qr. 
- Mursa, presidente.-- Thomaz Detftno. -
HonuJro Baptista, vencido.-Ec:l'lla~clo Gonça.l
ues, com restricções. 

N; 32- 189-?. 

Dá diversas prtwidencias no intuito de animar 
as indtt$trias agrícola e pastoril · 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . l.• Nas estradas de ferro da União 11.· 

ca.m reduzidos á. metade os preços das ta.ritõ.s. 
actuaes de transporte dos ptõd.uctos da. grande_ 
la.voura. e redll%idos á terça. pa.rte os pl'e90S 
das tarifas actuaes de transporte doá p:rodu-
ctos da peqnena. lavoura. . . 

§ I. o o governo distinguirá. entre os pro-
duetos da pequena egrAridela.vouras. . 

§ 2. • O governo uniformisarà. as taxas de 
transporte pelo preço .minimo actua.L das tli.· 
rifas. 

Art. 2.• Serã:o tra.nsportados livres de des
peza.s os instrumentos, ma.china.s de la.voura. e 
os reproductores de criação de gado. 

Paragmpho unico. Estão comprehendida.s 
na disposição de~ a.rtigo as macllinas moto
ras destinadas a estabelecimentosa.gricolas. 

Art. 3.• O gover.no :ra.ra.• augmcntarem--se 
os ~eioo de tram_porte na.s estradas de (erro, 

28 
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·desde que existam :productos_ a serem trans- aos ~roductores que apr~entarem melhores 
portados afim de nao depreciarem-se por rle- spec1mens : 
mora, od estragarem-se por effeito do tempo. n ) premio de um v,niroal de cria ao expo-

Art. 4.o Fica.m aupprimidWJ as armazen~- sitor do melhor producto de cada raça ; 
gens dos productos da la vol!ra. e d~s macln- li ) premio de 20$ até 100$ P' lo melhor spe
nas e dos instrumentos destina.dos a produc- cimen de cada planta util destinada a gran~e 
ção agricola.. consumo publico, sendo demonstrado prov1r 

ella de cultura regular : . . Art. 5.
0 

A cal e outros calcareos destina- c) premit'l de 100$ até 200$. oo proprxeta.r1o 
dos aos distríctos ruraes serão lsentos de des- do terreno que, em menor area., encerrar a 
peza de transporte. melhor e o. ·mais abundante cultura de cada. 

Pal'a.,"''apho unico. De igual isenção gozarão planta util, sendo um quarto de hectare o 
os estrumes chimicos destinados á lavoura. mini mo dessa área. ; . 

Art. 6. o Ficam supprimidos os impostos d ) premio de 1.1.m inst~umento dos ma1s 
·aduaneiroS de todo e q11alquer ingrediente aperfeiçoados de lavoura, a eS'!olha do lavra
chimico, sementes, mudas, etc., destinados ao dor, á.quelle quejã empregar em sua cultura 
melhoramento da industria agricola. dos melho1·es instrumentos e methodos ; 

e ) premios de medalhas de bronze, ~r~ta 
Art. 7.• O governo mando.rá demarcar im- e ouro aos expositore~ que, nas. oondiçoes 

:inediatamente os terrenos pertencentes ã acima., preferirem estes aos prem10s em es-
União em lotes de dous a cinco hecta1·es, · 

t d d ~ d pec1e. . d IJ-. quándo marginaes a es ra as e 1erro e e Art. 13. Serão constituidos prem1os e 20.., 
mda..gem, ou pro:xi~os _de estações e pa:adas a 100$ aos proprieta.rios de morros descalva
das vis de commumcaçao pertencentes aRe- dos que os replantarem methodicamente com 
publica e cedel·os-ha directamente ás fami~ florestas. 
lias de ~acionaes ou de e,tra.ngeiros que quei· Art. 14. Igualmente se constituirão pre-
ram dedicar-se a lavoura. mios de 20$ a.lOO$ aos :proprieta.rios de ~a.t-

§ 1.• A cessão destes terrenos sera feita tas que as conservarem, tltzendo os_traba.I.aos 
. pelo preço mínimo da lei de terras. necessarios para 0 melhoramento e mcremen· 
· . § 2.0 Esta distribuição serã. feita segundo to aa., aguas • 

. o numero de pessoas da familía, validas para Art. 15. o governo mandará estudar es-
o trabalho rural. pecialmente quaes os auxílios que podem ~Ar 

Art. 8. o Serão fornecidas gratuitamente dados aos primeiros occupa.ntes de terr11.s m
aos novos lav-radores as sementes de toda a cultas, para cultivai-as. 
s()rte que reclamarem. Art.l6. o governo mandará estudar. as 

Aos antigos lavra.dore& se fornecerão, tam· bases para a organização de · um oollgo 
bem gratuitamente, as novas sementes, ainda rural. · · 
não cultivadas, desde que as reclamem. Ar~. 11. Serão publicados gratuitamente, 

Art. 9.• Seci. crea.do no mstricto Federal na Imprensa Nacional ou ~a Casa da Moeda, 
um posto zootechnico para o cruzamento gra- tra.balllos escolhidos, sobra economia r~ral, 
tuito ·das raças existentes, com estalões esco- sendo destinadas estas obras ao ensino escolar, 
lhid)s e ahi tratados, especimens das raças á propaganrla. agronomica ou á. investigação 
bovina, muar, ccavallal', ovina, porcina e de de novos recursos ruraes. 
aves diversas; constituindo isso uma granja Art. 18. o governo mandará pu?licar e 
mod!llo. · distribuir P9r todas a.s escolas p~bhcas d?s 
· .Art. 10. Fica autorlsado o governo a crP.ar estados e do Districto Federal, por mtermedj.o 

·um~. escola primaria rnra.l em ea'ia uma das dos presidentes e governadores aos esta4os e 
freguezins ruraes do Dístricto Federal ; escola da. Intendencia da capital Federal, bons livros 
que tem um professor primario e outro de cul- elementares ou fundamentaes sobre a a.gricuh 
tura pratica e os recursos necessa.rios no bom tura e criação de gado. · 
exito da instituição. Paragrapho uni co. A distribmção destes 

.Art. 1 L E' igualmente o governo autori- ltvros se farã t.a.mbem a. MSoci~NV>.-s de la.-sado a crea.r uma escola de agricultura prati- -~ 
a, para preparar operarias do campo e para voura. 
melhoramento das culturas existentes e de Art. 19. Fica. crea.da. uma commissão te· 

utras nova~:t. chnica de cinco membros, que se incumba. de 
Pa.ragra.pho unico. O posto zooteehnico indicar a cada momento a.os poderes publicas 

servirà de elemento para- o ensino pratico toda e qualquer medida necessaria 'ao i:Qcre· 
nesta escola. · mento da lavoura e criação. ' 

Art. 12. A União aux.iliará os concursos § I.• Esta. commissão funcciona.rá na <Japi
regi.ona.es a.gricolas de criação, com o fim de 1 iaJ. Federal e será incumbida, sob conheci
serem dMo.s premias pelas com.missões ruraes mento proprio ou informil.ções· dos ·comici()S 
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ruraes, de todos os a.ssumptos a que se refere 
esta. lei. 

§ 2.0 Aos membros desta. commtssão, que 
servirão gratuitamente, ·abonará. a Umii.o 
passagem em todo.s I1S estradas de ferro. 

Art. 20. Nilo serão considerados no ca.so 
de receber os n.uxllios dispensados pela pre-
sente lei os proprietarios de qualquer distri
cto, que não tenham constituído a. sua com
miasi.o rural. 

Art. 21. Fica. o governo autorizado a fazer 
as operações de credito necessarias para. a. 
execução da. presente lei. 

Sala. das sessões, 30 de setembro de 1891 .
A. Stocklt<r,~ Al11aro BoteUw . 

N. 189-1892 

Autorisa o Pode1· Executivo a: conceder aa 
cabo d e esquadra reformado Joü.o Coelho de 
Mello a penscio de 500 reis diario.~ 

João Coelho de Mello, cabo de esquadra r e· 
formado, invalido da guerra do Pa.raguay. 
coberto de cicatrizes de ferimentos recebidos 
em combate, e não podendo presentemente 
ganbar a sua subsistenci>~, pede ao Congresso 
uma. pensão para que. junto ao diminuto sol
do que recebe-600 réis diarios-possa. viver 
os poucos annos que lhe restam de vida, o 
que tudo justifica com uma te de otficio hon
rosa. 

A commis..<>ão de fazenda e industrias pois, 
attendendo a.o estado elli que se a.cha. o peti
cionaria, e aos serviços por elle prestados á. 
Patría, 4 de parecer ·que a sua petição SEUa. 
deferida. ' . 

Portanto submette á. vossa. consideração o 
seguinte projecto: 

O Çoqgresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • o Poder Executivo fica autorisado 

a. conceder ao cabo de esquadra reformado 
João Coelho de Mello, uma pensão de 500 réis 
diarios, sem prejuizo do respectivo soldo. 
. Art, 2.0 São revogadas as disposições em 

contrario. · 
Sala, das çommis;ões, 5 de setembro de 1892, 

-Mursa, presidente.-Eduardo Gonçaltlas. 
Bellarmino 01rneiro.- Horacio Costa (venci· 
do).-Tho'l!a:> DelfiM, . 

N. ll10-1892 

Ât!torisa o goT>erno a concede1· licença para 
· matricular-se na Escola Militar de j'orto 

Alegre ao alferes Joaguim Pereira de ltfa
c~o CalllO So~rirzho. 

O alteres do 12" batalhão de infantaria Joa
quim Pereira. de Macedo Couto Sobrinho pede 

ao Congresso Nacional licença para. matri· 
cula.r-se na. Escola'Militar de Porto Alegre, visto 
t2r sido jubilado em 18B<l.A petição acha-se ins· 
truida com informações dos commandos das 
escolas Pratica do Rio Pardo, Milita.1• de Porto 
Alegre e do 6• Districto Milit<>r, todas ta,vor&· 
veis â. :pt·etenr;ão do supplicante. E, atten-· 
dendo a que o requerettte foi jubilado por 
motivo de molestia, tendo dura11.te o tempo . , 
em que cursou as aulas da e.•:colad.adosempre 
qoas notas nos exames finaes, a commissã.o de 
marinha e guerra e de parecer que seja. defe· 
rida a petição do supplicante, e para esse ~ 
o1rerece o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o governo autorisado a. concedel' 

licença. pa.1'8. matdcula.r-se na Escola Militar 
de Porto Alegre a.o alferes do 120 ba.ta.lhão de 
infantaria. Joaquim Pereira. de Macedo Couto . 
Sobrinho. 

Art. 2.0 Revo.,<ram-se as disposições em oon
trario.-Pircs Ferreira, r elator.- 1l1.. Vatlá.
dao.-Paula ArgaUo.- Barão de S. Marcos~ 

N. 191-189'2 

Attlorisa o gouemo a alterar, de accorclo com o 
Banco União de S. Paulo, o traçado da es
tJ·ada de ferro d e Ubera.ba ou Uberabitihà. d 
Coxim, concedidar ao mesmo Banco ·por d~ . 
ereto 11 . 862, de t6 de outubro de 1.890 

A commissão de obras publicas e colóni
sação tendo estudado o que pede o « Ba.noo 
Unii\o de s. Paulo » na sua. petição da 17 de 
maio de 189-2, chegou ã.s seguintes conclusões·: 

a) O traçado a que se obrigou o petieiona.rio · 
no conti·acto de 20 de outubro de 1890, em -
consequencia do decreto n. 862, de 16. do · 
ma;mo mez, para a constl•ucção de. uma es- . 
trada d,e ferro que ligue o sul de Minas Ge
rae..<; 2.0 Coxim em Ma.tto Gt'OI>So, não é o· que 
dà.-loga.r ã. ltnba mais ·curta. entre os pontos · 
inicial e terminal e nem o que póde conter ·a .. 
mais densa população marginal e nem o que. 
atravessa a região mais fertil; 

b) A &"irada entre outros favores. do g'9• ·. 
verno goza do de garantia de juros ; · . 

c) O seu desenvolvimento, mesmo em liDb~ · 
recta, será. superior a 800 k.ilometros ; .. 

d) N"'ao e elle o que melhor sa.tisfa.z ~~ neces-... 
siclades strategicas e nem e igualmente o qu~ 
satiSfaz melhor as do commercio endoconti-. ., 
nental. · · 

e) O tra.ça.do novamente prol!OOto pelo ~1i- . 
ciooa.rio o11'erece mais garantias a.O Esta<lo, 
quer sob o po'nto de vista. dos fnores conce
didos, quer 50b os pontos de~ str~ e·· 
commercial. , ·· 
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Dea.nte de conclusões taes a commissão de qualidade de funcoioll&rlo a.dministrativll, a.l· 
obras publicas e colonisação julga. desneces- legando : 
sa.rio formular os considerandos que funda.· 1• que elle não transmitte ordens a empre· 
mentam o seu parecer, porque é evidente que gado algum, mas unicamente as recebe do 
~cll e ex!Jontlplea.men te · elles dellas se de- Presidente d11o Republlca. e do ministro da 1ll.-
rivam. zenda.; 

Em todo o caso, como o tra.çado prlmitivo é 2• que 0 seu cargo ni.o està comprebendldo 
uma. derivada do plano geral de viação, é nas disposições do a.rt. 13 do decreto n. 1()1>..69, 
conveniente dizer-se: de 20 de julho de 1889; 

1•. a comõJ.iesão estudou o segundo traçado 3Q que não percebe remuneracito a.Iguma. 
em relação a viação aera.l da Republica. ; dos cofres publicos :(leio logar que exerce, 

2•. sob esse ponto de vista. ainda. julga. van- tendo por esarupulo Cle consclenciB. disf!lDsado 
ta,ioso esse traÇado. a propria gralitlcação, que lhe é devtda. ; 

"Em taes condições a commissã.o concluiu 4• 1'11 - .,:;o p e te uuAr" 
d d t1 'd . - d B que suas ncçóeS- uram n o..o .,.-

qu~ eve ser e erl a. a pettca.o o « . a.nll? rias ; . 
Un1itu de S. Paulo~. quer na parte rela.~va a . 5• que reconhece ter ha.vidn na. eleição a.l
mudança._ ele tri!A;8.do, qu.er na. parte relativa à Iudida. grande a.batenção d& parte dos vota.n
P~l'Og&çao. de pr~, ~OIS a s~nda. é utna. tes, mas esta. circumstancia. nuo lne deve ser 
consequencm da.}mmetra.; asstm, tem a. honra. imputada pois pa.ra. ella de modo nenhum 
de !1-Pres~n?-r ao Congreljso Nacional, o se- concorreu'. 
gttinte proJectó: A commissão, depois de _abrir entre seus 

O Congresso Nacional Resolve: membros a discussão do assumpto: 
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autorisado Considerando que o facto de receber o can-

a. alterar. de accordo com o« Banco União de dida.to diplomado as ordens do Presidente da. 
a. Paulo », o traçado da estrada de ferro de Republica e do ministro da. fazenda, o obriga 
Ubaraba ou Ubera.binh11. a Coxim concedida. ao a transmittil-as alguem para. que S6 pos:;am 
mesmo banco por decreto n.862, de 16 de ou- tornar e!fectivas, tant.o assim que é elle o 
tubro de 1890, e bem assim a fazer a.s conse- responsavel pelas publicações, fazendo seloo
quentes prorog8ções de pl'lWl. ção d~ ma.~ría.s a. p_u~l!ca.r e reso~>endo ao-

Art. 2." Ficam revo,aadas as disposições em bre a mserçao ou l'eJetça.o dos escr1ptps (art. 
contrario. 27 do decreto cieado), aJem de designar os 

-Sala das Sesilões, g de setembro de 1892.- trabalh2s que os seus dous auxiliares na. rol
Antonio O&yntho, presidente.- I'rlo do PradQ, Ia.boraç;w da. folha devem d~mpenhar, fi
ralator.-Urba711l Marcofldes.-Joaquim Per- xa.ndo-llles as ho!OO em que ba.l) de ae acha.1' 

-b··~ p · p : J, • B .,,n na. sala da reda.cçao; :· ro .... ~~o.- nsco ara.so.- ose ev,"'"!tur.t. Co -d do · obria<>.,;;es direito e - -Augusto VillhallS . nst eran que as ...,...,.... , s 
· . • va.nta.gens, a. que se ref~e o a.rt. 13 do a.Uu-

Yae a. imprimir o seguinte dido decreto nã.o são os unicos requisitos que 
r/ constituem a. qualidade de funcciona.rio admi· 

nistra.tivo; · PARECER N. 90--1892 

. Ama!llla o d~ploms e:x:pedido ao Dto. Vic~te de 
Sot~~o.. dirB ctor do Dia-rio O {fiaial 11 manda 
proceder a no"a eleir:ao d4 11m deputado pelo 
DiSlrir:to Fder.d 

A eommissão de petiçã.o e poderes, reunida 
aftm de dar parecer sobre a eleição de um de
putado pelo Districto Federal, procedida. no 

,; dia. 31 de julho ultimo, para. preenchimento 
· .da vaga. aberta pelo Dr. Aristities Lobo, que 
. foi eleito senador pelo mesmo distric:to ; en
'· tendeu, no intuito de melhor firmar o ~eu 
. juizo, dever ou~ir o candida.ro diplomado Dr. 

Vicente de Souza, .o qual obteve o numero de 
·. 1.149 votos, segundo demonstram as a.uthen
. ticas recel·idaa e apuradas • 
. · ]!Jeiisa. a:ucliencia o candidaro diiJlomado, em 

:" e%posiçâo verbal, depois de se oonleass.r dire· 
' ·. ctot do .DiarW Q~uu, tra.tou de nega.r à. sua. 

.Considerando que o candidato diplomado si 
não recebe a, gràtiftcaçã.o, que lhe é marcada 
em lei,.fa.l-o-não por escrupul.o de consciencia.. 
como elle proprio disse, mas pa.ra.tugir li. sane
ção da lei, que prohibe as aceumuJ.açõea remu
nera.da.s ; 

COnsiderando que, pelo que já 11cou dito, 
não podem ser qua.lillcadas de pura.mente. 
litterarias as funcções que exerce o candidato 
diplomado, as quaes estão consubsta.nciada.s 
no primeiro rxmsiderando ; 

Considerando, 11 nalmente; que, no caso ven
tilado, não se inq_uire da re~ularida.de ou ir
regularidade do processo eleit:lral, e sim uni
camente da. inelegibilidade do ca.ndida.to, em 
face do a.rt. 30 n. IX da. lei n. 85, de 26 de ja.· 
neiro do ·corrente amto ; 

E' de parecer : 
1• que seja annullado o diploma enedido 

a.o Dr. Vicente de Souza, director' do Jliario 
Officw ; · · · ·. · · 
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2" que, consequentemente, se mande pro- dos.generaes cujas reformas, volunf~ria.s ou 
ceder á. nova eleição de um deputado pelo Dls- não. tiverem sido efi'<>etuadas ou mandadas 
trieto Federa.!. · comprehender como compul~oria.s) ; 

Saladascommisaões,lOdesetembrode 1892. Discussão unica do a.dditivo 23 H, deste 
-A. MUtofl, preaidente.-Rodrigo de Aravjo. anno. (o.dditivo destacado do projecto de lei 
- Fra"cisco Battard.- G011çalo de Lago1. das ro:ca.s de terra, mandando preencher 

O Sr. presidente designa. pa.ra. 12 o. segutnttl dlll'de J ã. a meta.de das vo.gru~ doe postal de 
ordem 00 dia. ~nente ~coronel das armas de ca.vn.Ua.ria. e 

_u . . _,., d mfu.nta.t•ta, !egundo as condições que est.a.be-
1• pa.rte (~rtW as 2 horas) - 3• rliscus-o o Ieee) ; 

projecoo n. 103 A, deste anno, crea.ndo um ')ll d" - d ·oj t 
Jogar de auditor de guerra. no estado de "" tscUsl!ü.o o Pt ec .o n · 145 A, tio anno s. Pa.ulo; pas~do, ma.ndando reali8a1• por concurrencla. 

Continuação da. 1• discussão do projecto pubhca a.s obras. publicas .lMeraPB, que de· 
n. 183, deste &l,lno, restabelecendo a lei n. vem ser ~-nstrutdas exclus1va.rnente a expen· 
3403 de 24 de novembro de 1888, com as ~ d& ºruao, podendo_s:r tAmbem por admi· 
modiAca.ções que iildica e fixa o prazo dentro mstre.çao as obras m1 hta.r~e, a.s de . gre.nde 
do qual devem os a.ctuaes bancos de emissão urgencla. e as de pequena. 1mportancm ; 
entrar no regirnan desta. lei. Autoriza o 2• discus..l:âo do projecto n. 69, deste aimo, 
governo a assumir a responsabilidade das a.utorisa.ndo o governo a conceder a. José .Au
nota.s dos que não puderem ou quizerem g011to Vieira. e outro a. constr~o. uso e 
s~bmetter-se. ao m~m? !egimen; a. providen- goso, durante 30 a.nn~s, de uma estrad& de 
cta.r quanto a, substJtUtçao por notas do the- ferro de Sa.popemba a ilha do Governador, 
souro das que forem recebiâas, e a rescindir medeante cel'tos fa.vorl's; . 
o contracto com o Banco da. Republica. :pa.ra. o 2~ discussão do projecto n. 106, do a.nno ·, 
resgate do pa.pel·moeda, limita.do este á rBS3&do.:passa.nrlo á municpalidade a. adminis- · 
somma actua.l e feito o resgate conforme tração dos cemiterios publicas. dando outras, 
a.quella lei e com as recursos annua.lmente providencias e autorisando o Presidente da. 
decretados ; , Republica. a mandar fazer a con.t.a., a.ftm de 

3" discussão do projecto n. 115, deste anno, ser indemnisada. a irmandade da Santa. Casa. 
autorisa.ndo o governo a. transferir p ora as da Misericordia. da. Capital Federal; . : · 
armas de infanta.ria. e ca.va.lla.ria., conforme a.s Continuação da 3'" discussão do projecto. 
ha.bilita.ções de cada. um, os offi.cia.es do exer- n. 153 A, de 1891, regulando as relações en
cito, promovidos durante a. guerra. .do Pa- tre locador e locata.rio ; . 
ra.gna.y para. a. de a.rtilba~ia., que nesta se 2a parte (ás , 2 horas ou antes): Conti~ ; 
acharem ~m poder ter accesso por ta.lta de nuaçã.o da 2" discussão do projecto . n. · 
ha.bilita.ções scientitwas; 144 A, desta anno (do Senado) que permitte a. 

2." disellSSão do projooto n. 85, deste anno. livre entra.da no territorio da. Republica. a.'· 
autorisa.ndo o governo a rever a tabella. dos ímmigra.ntes de nacionalidade chineza e japo-· 
Yencimentos dos officia.es da armada e classes neza, sob as condições que esta.belece, e a.uto
anoexas e a. reforma.r o Conselho Naval; risa. o governo a. promover a. exec~ão do 

Continuação da 2~ discussão do projecto u. tratado de 5de setembro de 1880, com a. Chi· · 
155, desteanno, autorisa.ndo o governo a. oon- na, a. celebrar tratado de commercio, 11a.z·e· 
tracta.r com o engenheiro Melville Hora. as amizade com o Japão e a estabelecer agentes 
obras qu~ se . · prop5e. a. exec~ta.r, pcir si, ou diploma.tico~ e. cous~a.r.es nesses pa.izes, rE>par-, 

· com11anhia. que or~msa.r, na Ub.a das Enxa- ta.ndo·se ao JUIZo enutt1do no parecer sol) n~
das, oo porto e ba.hia. do Rio de Janeiro, me- 4 A, deste anno; . · ·. 
deanta coodições que estabelece; Coatinuaçã.o da. 2• discussão do projecto ti.: 
2~ discussão do 11rojecoo n. Sl, do anno pas- 122, deste a.nno, reorgani.Sa.ndo o supremO" 

sado, regulando as promoçlles na. a.rmada., em Tribunal Militar; . . . · . · .. ~ .; 
tempQ t;le paz e em tempo de guerra. ; 1 a discussão do projecto n. 133, deste anno;. 

2• diseussão do proj_ecto n. ·151, dest9 anno, derogando o art. 187 do decreto n. 1 030 de 
creando uma colonia correccion&l no proprio 14 de novembro de 1890, dispondo qué .. SéiS: 
nacional denominado-tà.zenda. da. Boa Vista. escrivães das ca.maras civil e criminal do Tl'i~ 
-na. Parahyba. do Sul. estado do Rio de · Ja- buna.l Civil e Criminal sirvam cum:ulatív'a~: 
neiro, especifica os indi viduos que a ella po- mentg perante as duas cama.ra.s, medeanté: 
dem ser recolhidos e dando outras proViden- distribUição; . . . . ·· 
cias ; } a discussão do projecto D, 98, deste &DIÍO, 

Discussão Ullica. do additivo, n. 23 F, deste autorisa.ndo o governo a. conceder a Honorio 
azmo 1 additivo destaea,do do projeet.o de lei Lima a constrncção. uso e goso. de .uinÍI. ·~ · 
~· 1bl\'&S de teJrra. .mandando reetiftca.r. no tra.d& ds ferro do portn de · ~ dOs aeii;. 
Alrtlll& -~. u ~18Dt4!s rl& Nftlrmados no~ do Jtio . cl~ J'aaelrO, à -..;~o. ~ · 
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j ; Cruzeiro, no estado de S. Paulo, medea.nte 
: ns condições que estivula.; 

Do parecer n. 38, deste anno, indeferindo a. 
pet1çã.o de D. Francisca. Amalia. Bittencourt 
Cardoso, viuva do desembargador honora.rio 
Francisca Jose Cardoso Gulma.rii.f.'.'S, sobre pen· 
são. 

I• discussão do proJ~cto n. 176, deste anno, 
autoris\\ndo o governo :~. contractar com o 
Visconde de Cat•valha.es ou com quem mais 
vantagens offerecer a ligação do porto de S. 
Fro.ncl$00 ou outro, com a. fronteira. brazi· Levnnta.-sc a sessão 8.s 5 horas. 
leít•a lirnitrophe com a Republica do Para-
guay, nas condições que estabelece; 

3• parte (á.s 3 horas)- Discussão unica. das 
seguintes materias: 91• SESSÃO EM 12 DE SETE:\JIIRO DE 1892 

Presidencia do Sr. Jollo Lopes 

Do projecto n. 130, deste anno, :perdoando 
a D. Rosa.lina. Pires de Bitteucourt Ba.rcellos 
a. divida de que era devedor a Fazenda Na
. ciona.l o seu finado marido Dr. l~rael Rodri-
gues Barcellos ; Ao meio-dia. procede-se á chamada., á. qua.l 

Do·prajecto·n . 153, deste a.nno, opinando no respondem os Srs. João Lopes, Antonio .Aze
sentído de ser adaptado a projecto n· 184de redo, Paula Guimar-d.es, João de Avella.r, 
1891, que eleva. a 30<J$ a. pensão concedida a Uchoa Rodrigues, Indio do Brazil, Ca.ntã.o, Pe
D. Ma.ria. Gertrudes da. Motta. Vieira. da Si\va, dro Cbermont, Ma.t ta. Bacellar, Augusto Mon
vluva do Visconde Vieira da Silva. tenegro. Costa Rodrigues, Casimira Junior, 

1 . Dó projecto n. 124, deste3.?no, c<?ncedeJ!-dO Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fia.lho, No
i- ·~ ·:repartidamente a D. Lu1Z3. Gmlberllllna. gueira. Parana.guá, Pi.res Ferreira, Martinbo 
t., .·Ça.mpos e D. Anna Julia de Campos a re\'er· Rndrígues, Frederico Borges, José Bevila.qu\1., 
!': ·,· são da parte da pensã.D de que gosavam com Gonçalo de Lagos, Nascimento, Epitacio > su1drmã. D. Emilia Adelaide de Miranda Ri- Pessoa, Couto ca.rtaxo. Sá. Andrade, R.e
'/. ·.,.beiro, jã.fallecida, pelo decreto n . 2830 de 22 tumba., .Tolentina de Carvalho, Gonçalves 
· de ma.~ço de 1879; Fe1•reira, Jose . Mariano, Joaquim Perna.m-
• :· ·Do projecto n. 95, deste anuo, autorisa.ndo buco, Juvencio de A,<TUiar , André Ca.va.l-

~·. :o governo· a. e.leva.r a 100$ a pensão de 50$ canti, Ra.ymundo Bandeira, João de Siqueira, 
· concedida. pelo Governo Provisorio a D. Cy· :lo'ã.o Vieira; Luiz de .Andrade, Espírito Santo, 
.· . · bele de .Mendonça. Souza Monteiro, viuva do Bellarmino carneiro, Theophilo dos Sa.ntos, 
· · tenente hono~rio do exercito Heleodoro Ave- Oiticica.. Rodrigo de Araujo, Euclides Malta, 
·· · lino de Souza Monteiro; Ivo do Prado,Leandro Maciel. Felisbello Frei-

. Do projecto n. 159, deste anno, autorisa.ndo re, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tos
o governo a conceder a.o 1° escri:pturario dl\. ta, Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino 
· Thesouraria. de Fazenda do Amazonas Emília· Moura, Severino Vieira, Santos Pereira., 
· no Olympio de Carvalho Ra.bello um anno de Milton, Dionysio Cerqueira, Leovigildo Fil
licença., com os vencimentos a. que tiver di- guei.ras, Barão de S. Marcos, Prisco Pa.ra.iso, 
reito, pa.ra. tratar de sua saude onde lhe con- Manoel Caetano, Francisco de Mattos, Hora.;. 

i · . vier; .. . cio Costa, Novaes Mello1 Fonse~ Hermes, 
· , Do projecto n. 156, deste anno. a.utorisando Nilo Peçanha, Urbano Mal'condes, Oliveira. 

o governo a. considerar a reforma compulso· Pinto, Virgilio Pessoa, França Carvalho, Luiz 
. ·· ria.mente dada :1.0 offi.cial de fazenda. de 2• elas· Mura t, Baptista. (}a Motta, Fróes da Cruz, 
;''.)!~ Antonio Mariano Barreto Pereira. Pinto na. Alcindo Guanabara., Erico Coelho, Lopes 'fro
;-.~:. etfectivida.de do posto de 1• tooente, em que vão, Furuqim Werneck,. Vinha.es. Thoma.z 
: · ··. tbi graduado, passando sua graduação á do Delfi.no Antonio Olyntho, Bada.ró, ·Paciftc:o · 
:',.::ÍlOii!to immedia.to; Mascarenhas, Gabriel de Ma.,oa.lbães,· Leonel 
:;.(\ Do projecto n. 177, deste ann(!, autorisa.ndo Filho, Chagas Lobato, Ja.cob da. Pa.iião, Ale
::': , o g<:~vemo a dispensar do exame de trigo no- xa.ndre Stackler., Lámounier, Alvaro Botelho, 
;:: .~ metria. João Ribeiro, pa.ra matricular-se n&. Gonçalves Chaves, Amerioo1 Luz; · Dutra. · Ni- · 
~~ · faculdade livre de direito da Capital Fede· cacio, Manoel Fulgeneío, ' AristideS . Maia., 
z. :ral; . . Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Costa. 
~., .. : .• · :l)u parecer n. 17, desw a.nno, JUlgando o Machado, Domingos Porto, Palleta, Ferreira. 
~·~~ .COn~ellso ~~~onal i.ncompete!lte J?a:ra co;nce- Pires, João Luiz, F\-ancisco Glicerio, Lopes 
' f .der a. perm.tssao pedxda por VI~tormo Affonso Chaves, Gar valhal, Mursa., Paulino Carlos, 
:'~:- Pereira. R.a.mos e Carlo,; BaptlSta de Castro Costa Junior, Alfi'edo Ellis, Moreira. dá Silva, 
\!;.]_)ara. estabelecer uma Jlnha. de bonds entre as Almeida Nogueira, Juliõ de Mesquita.; Fieury 
;..; esia!:ões de Entre, Rios. na. Estrada de Ferro Curado, Alves de castro. Urba.no Gouveia, 
f:: ~:~tral do Brazil e a do Areal, na do Griio· Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
~::;:,~,: collocando os trilh(!s no Jeito da· est~da donça., Marciano de Ma.ga.lhãeS; EQ.ua.rQ.o Gon;. 
~::~,:!~~~em. .. ~1io e lndustri~; çalyes, L&uro M~Ier ~- ~r~?s .. Qam~.i . Se~- · 
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midt, Pereira da Costa, Julio !le Castil1ws, 1 de maio deste anno, e restituindo os papeis 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thom~z : queacompanharamoreferidoof!l.cio.-A quem 
Flores, Homero Ilaptista., Cu.ssiano uo Nasci· fez a requisi~üo (A commíssão de marinha 
mento, Demetrio Ribeiro e Cesa.1•io Motta. c gucrl'a ) . 

Havendo o numero regimental, o Sr. presi· Hequerimentos: 
t1ente abre n. se~llrLo. 1 Da Companhia Fabrica de Teciüo do Rink, 

Deixam de comparecei• com causa pa.l'tici· pediutlo o pa.,.amento de indemnisação de 
:pada. os Srs. Hemique do C;trvnlho, Nelson, 132:005&!48 a que tem direito, etc.-A' com
Justiniano de Serpa, Jo:;c Avelino, Altnino mis~üo de fu.:~:enda. 
Affonso, Miguel de Castl'o, Amorim Garcia, 
Pedro Americo, Rosa e Silva,Annibal Falcão, 0 Sr. Espirito Santo- Pedi a 
Meira de Vasconcello;;, Pontes de Miranu;1, 
Oliveira. Vallndüo, . Seabra, Zama, Francisco :palavra., Sr. presiuente, para pedir a V. Ex. 

uma intOJ·maçã.o. 
Sodré, Fonseca e Silva, ViL•iato de Medeiros, No dla. 10 de junho o illustre representante 
Jacques Ourique, Mayrink, João Pinheiro, ,.,o r S. Paulo, o Sr. Moreira da Silva, pediu 
Francisco Veiga, Ma.tto. Machado, Viotti, Do- .., 
mingos Rocha, Ferreira. Rabello, Moraes Bar- que fossem dadas as providencias necessarias 
ros, Adolpho Gord ', Angelo Pinheiro, Cal'los pelo Congresso, afim de que o projecto n. 78 

d d · de 30 de julho do anno :passado, que reco· 
Garcia, Leopol o de Bulhões, Lacer a Coutr· nhece validas 'rl<lra as m. atriculas dos estabe-
nho e Menna Barreto. -"-Iecirnentos particulares os exames abi pres· 

Deixam de comparecer sem causa. partici~ tados, como condição de matricula nos estabe· 
Jiadaos Srs.Pereira de Lyra, Sebastião Landul~ lecimentos superiores e nessa occasião S. Ex. 
pilo, Pires e Albuquerque, Manhã.es Barreto, provou que, o mesmo projecto tendo . sido 
Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão, Joaquim approYado em 12 de janeiro, só havendo sa· 
Breves, Samp:tio Ferraz, Jesuino de Albu- hído a publicação do 'Veto do Presidente da. 
querque, Figueiredo, Ferreira Brandão, Costa Republica no dia 4 de fevereiro tendo, por
Senna, Monteiro da Silva, Martinho Pt·a.do tanto, decorrido o decennio, digo eu, S. Ex. 
Junior, Domingos de Moraes, Antonio Prado, prm·ou que este projecto era :por sua natu-
Cincinato Braga, Brasilio dos Santos, Fer•- reza lei. . 
n_ando Simas, V!ctorino Monteiro, A~sis Bra- D€sde que foi approvado na Camara, per· 
zil, Rocha. Osopo e Fernando Abbott. 

1 
correu os diversos tramites, foi remettido ao 

E' lida e sem debate approvada a. acta da 1 Senado, foi por este emendado e de novo re· 
sessão antecedente. .

1 

mettido á Carnara, e por esta a.pprovado, • e 
o sr. 1• SECRE'l'ARIO lê 0 seguinte· S. Ex. o Sr. Presidente da Republica não. 

apresentou o 'tleto no decennio ••. 

EXPEDIENTE 
O SR. ARisTIDES MAIA-Não apoiado, dei~ 

:xou de ser sanccionado dentro do decennio. 
Offieios. · . O SR. EsPmrTo SANTO-Para que V. Ex. 

. .' . . . . l1a. de contestar factos que IJor sua natureZa. 
Do M!IDsterlO dos N~o_c1os d•.> lnter!or, de 1

1 

estão provados~ 
lO do corrente, transm1ttrndo o 1'equer1mento . 
em que os cidadãos Henrique Wright da O SR. ARISTIDES MA.IA.-Po~so 1nfor,!Da.r .a 
Silva e José de Moura, serventes do Archivo V. Ex. que o decreto_ com a nao . sa.ncçao _teve 
Publico, pedem que os seus salarios sêjam ! entrada 1_la s.ecre~ana do In tenor . no dia 23 
equiparados aos que percebem os serventes 1 de feveretro, ISto e, dentro dos lO d1as. 
da secretaria do referido ministerio.-A' com·\ O SR. Esrm.rro SANTo-Sr. presidente, eu 
misBà1ide orçamento. S!;Jppunha .que tendo sido tratada esta CJ,Ues~ 

Do· mesmo IIÚDisterio, em igual data, em 1 tiio J?elo_ 1llustre r~present(!.nt~ a quem me 
. resposta. ao officip desta camara. n. 223 rl.e 51 reren, na o ~ _ tornarra nece~sar10 agora. ~pro· 

do corrente, de.clarando que na presente da.t.c'l. varas c_ondtçoes em que se acha ~ proJecto· 
. commtmicou ao governador da Bahia ter para nao Ptevalece~ a contestaçaiJ do meu 

a Camara recon becido deputados o Dr. Ma- 1 Illustre ~ollega !!.o r Mu~as. . . · 
noel Caetano de Olivl'irn. Passes e 1' tenente! Pense1 _que nao ser1a pree1so 1sto, porque 
Francisoo de Mattos, deixan~o de reconhecer: aquell~ 1Uustre represeatante, tratando da. 
o candidato Lycurgo José de Mello.--Intcirada.; ma~l'la, pro;-ou exhubera~ien~en~ que o 

Do Mínisterio dos Ne"'ocios da Marinha. de proJecto po1• sua mtureza e le1. E 1~fu pela 
5 do corr~te em . res~osta ao offl.cio d~sta. seguin-te razão :.Diz a. Constitulção no art. · 37 
Camara n. 184 de 22 de agosto ultimo, trans- ! §§ l 0 e 2o {Lê). 
mitti.ndb a cópia do parecer do . Conse).bo Su· · O SR. AR.I$TIDES 1-úu.- Não est.abel~e 
:pre~9 Militar, emi,ttid(l . e~ consulta. de 30 I p~~o ~ a publ,icação; 

.·..,. 
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O SR. EsPnuro SANTO-Parece-me que o xe de ser lei do paiz uma. *olnção Iega.Imen
nobre deputado nãD pretenderá sophismar a. te tomada. pelo Congresso Na.ciooal. · 
disposição dà. constituição que aca.ba de ler. :Peço por tanto a. V. Ex. que interponha..o 

o SR. AIUSTIDRS MAIA_ Sem duvida. seu valimentojunto da. comm:ssão competen
te _para. que el!a. nod venha. dPclara.r _q)lal a. 

O SR. ESPJRlTO SANTO - Como V. Ex. vê ra.za.o por que na.o foi dada. ainda. pubhc1dade 
trata-se da. publicidade. a lei constante do projecto n. 78, a. qual o 

O SR. ARISTIDES MAlA- Posso assegurar Prei!idente da Republica. nã? o;pJ20z o.1leto no 
que ~sse decreto teve entrada. na Secreta.ria. prazo marcado p~la. consutuiçu.o. Ja. neste 
do Intet•ior em 23. sentido foi feita uma. reclamação em 12 de 

julho • estamos terminando os nossos tra-
0 SR. Eo"'PIRITO SA~~o- Nã.o s~. trata da. 'ba.lhos' legislativos deste a.nno e não e pos-

entrada. mas da. publlcLdade como Ja. disse. sivel que fique no olvido uma. Iei de verda· 
o Sr. Presidente da. Republiea. e obrigado, deira. utilidade publica, sem que o CongreSSO 

no caso de oppor o seu veto a um projecto, se pronnuncie a. respeito, sem que a commis· 
a. devolvel·o á. ca.ma.ra., durante o praso de são se manifeste ele modo a. tazer torn&r ef-
10 dias, si esta. estiver funcciona.ndo e, quan- fecti\•a. ~lei. . 
do encerrada, fuzer publicar no mesmo es· Essa. reclamação foi já apresentada em 10 
paço de tempo as razões de não sancção. de junho e agora reitero-a. novamente ~rque 

Ora, o projecto foi remettido no dia 12, 0 a lei é por ·sua natureza. d~ vantagem ~n.~n
Presidente de Republica lançou 0 seu -oeto a t~stavel e ~rata de perm1tttr _apenas a. ~D!cta-
21 de janeiro mas publicou a. 4 de fevereiro tiva. :particular em mater1a de ensmo e 

· de modo que temos uma nova fõrma de di~ de levantar este . peso enorme q~e sutf<J? 
dura.legisla.tiva. aquelles que se mteress.m pela mstrucçao 

. . . . publica, pe;o constituído pelo protecionis~o 
.Ets aht como V1c~~estdente despresa as do ensino o1fli-ial, por esses titulos que mm-

lets e todos nossos dtreJ.tos. tas vezes representam menos do que as ha.b~-
Já nãos~>. trata da. docilidade com que gran- litações rea.es que se adquirem nos estabeleci

de parte do . Congre3SO apoia. incondicional- mentos onde lla verdadeír9 desvello e aptidão 
mente os actos os mais lllegaes do Sr. Vice- Jlroftssional. 
Presidente da Republica. ; trata-se de S. Ex. Trata-se, portanto, de intemses de ordem 
arvora.r-se em legislador e desrespeitar as leis superior e não é portanto explica.vel esse des· 
votadas pelo Cong-resso, pois, tanto importa cuido da parte da Camara., quando illudindo 
despresa.r o prazo fatal estabelecido pela Con· dbposições expressas da. nossa constttuição, 
stituicão para que um projecto se transforme vem o Presidente da Republica. querendo an· 
em ~ei. nuUar uma das grandes attribuic;ões do Con-

S." Ex. despresa o prazo da lei e pretende gresso, que é fcl.zer a lei pa.ra ser executada 
a.inda. que seja. legal o seu -vet!l. pelo poder executivo. 

V. Ex.. sabe, Sr. pre;idente. que· os pro- Sabemos que o Congresso é eifectivamente 
jeetos dE> lei que, durante . os trabalhos do quem dita as leiS, impondo a. sua von· 
Congresso tiverem subido a, S9Jlcção do Vice· tade ao Presidente da Republica. que não póde 
Presidente da Repu blica e no prazo de 1 O ter vontade sup;rior a da nação ; mas. ó poder 
dias não forem devolvidos oom o 11-.tCI do exécutivo acostumado a exborbitar da es
mesmo presidente transformam-se em lei . phera que lhe e impo&ta., tem assumido uma 

E' facto que não comporta contestação e dictadura disfarçada por todas as manhas, 
Dl3is a.ioda., na. ans~ncio do Congresso a devo- assumindo uma phase nova. qu~ consiste jus
ltiçã.o se dà. por meio da publicação do fJeúl t.amente em !lludir esta. clausula muito pen· 
ao decret.o do Congresoo, no prazo de 10 dias. sadamente estabelecida pela. nos~a oonsti· 

Ora.,aquiestáo facto. Amesa.da. ca.mara re- tuição. · . . 
metteu ao Preside~te ~a. Republica. o pr:ojecto Sr. presi~ente, _depoi~ desta. re~la.mação que 
n. ·78 em 12 de Janell'O; S. Ex. publicou o apresento a cons1dera.çao · de V. Ex:., tenbo 
11eto em 4 de fevereiro, como si vê no DiadiJ a pedir á, mesa. que me diga que· :ftm teve 
Official,mas compr:ehendentlo que tinha. trans- o requerimento que &presentei sobre am· · 
posto o pra.zo l~ga.l, publicou o 'De!O com nistia. · 
data. de 21 de janeiro. Desejo saber si nãD Preciso saber si o presidente da. Republica. 
h~ remedio bastante para_ faze~ vinga:r uma já deu cumprimento a amoistúí lOf.aaa pelo 
let do Congresso, que nao f01 sancClona.da Congres.SQ, porque razão está se demorando 
nem teve· o ·11eto no prazo marcado na. Con- em annullar os seus actos inconstitucionaes. 
stituição. Desejava. ~aber se o Congresso que a.liàs ja foram approvados pelo Poder Le· 
não quer 11Wlter-se no terreno dos direitos gislativo. o que importa ta.mllem· em uma. 
qu~ lhe são proJll'i.OS. cumprindo com os seus a.mnistia a. esses actos i. 
~ •. de~ a. nio ~n'lir 4llle dei· Porque ruio o Preiideot&. de Repu.b~ 
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não oiJedece a arnnistia quando se refere aos 
actos praticados por elle contra O.> implicados 
no movimento de 1 O de abril1 Ao passo que se 
apressou em areeitar a ubsol vição das pre-

. potencia.-: pmticadas por si wbre aquclles que 
classificou como implicados? 

Umll. outro. incumbeucia, Sr. pre$idente,me 
traz aqui: 

Quando se di'SCutiu o orçameutu do Mini:~
terio do Interior, apresentei umas emendas 
reduzindo o . subsidio do Presidente e Vice
Presidente da Republica e membros do Con
gresso. 

V. Ex., Sr. presidente, declarou que as 
";.;•:uda;; eram inconstitucíom1.es e só pode
riam ser acceita.s em projecto. em separado. 
E1feotivam0nte nao posso compl'ehender como 
seja inconstitucional esta. medida, quando a 
fiXação do sub5idio foi feita dm:ante esb ses
são pelo Congresso e pelo Pre'Idente daRe
publica. 

O Congresso fixou o subsidio do Presi
dente da Republiea, o Pres'dente da Repu
blica. fixou o subsidio do Congresso, de modo 
que um :fixou o subsidio ao outro e todos pro
ceder~tm assim constitucionalmente . . 

Vamos fa.z~r um processo analago no sen
tido de reduzir a terça parte o s_ubsidio. ~e~se 
caso o Presidente da RepublJca. reduzira o 
subsidio do Con(J'res~o e o Congresso reduzir-.i. 
o do Presidente ~!a Republica. 

E, dema.i~. o Congresso que a)Jpro>ou ~·s 
demissões. dos lentes, as r~;fOL'mas do~ gene
raes, que approvou os bombardea~ei:loos das 
cidll.des, que approvou os mortlcmws, que 
approvou a· todos esJes a.ctos illegaes, porque 
não ha de a:pprovax- agor<t uma medida que 
va.e reduzir despezas e alliviar o de(teil? 

O Con~Tesso que não se assustou, nãtl estre
meceu dr.ante da inconstitucionalidade dos 
diversos actos do Vice·Pl'esidente d<t Repu
blica;, porque ha de estremecer deant~ da 
inconstitucionalidade desta reducção 1 

Tratando-se das medidas de finanças; o il
lustre reclactor tla commiss[o, com a· sua ex
periencia finauceim, apresentou uma serie 
de medidas, entre ellas uma que importa.va 
nt1. enca.mpn.çrio Jri. emissão, e que talvez pro
duzisse effeit.os contrarias áquelle que se es
perava: ao em vez de fa.zel' subir o cambio, 
fizess~ descer, lta em vez de fazer melhorar as 
noss:1s condi\:ôes tina.nceira.s, fizesse · peiorar. 
Por minha vez apresento um projecto, em que 
se trM,a d.e reduzir, em ordem Jlroporcional, 
os vencimentos que auii~rem n.quelles sobre os 
quaes esta reducção de~·e pe~ar. O projecto 
traz incontestavelmente uma. reducÇ';io de per
to de 8.000:000.$000. 

O SR. OITICICA-V. Ex. c&til. eng:mado; a 
commissií.o nfío pt·opoz rnP.i:lidt\ ;~lguma no 
sentido a que V. Ex. se retere. · 

O SR. EsPJRITO Sc\1\TO- Digo: qnando a 
commissã.o de orç<Lmento apresentou as diver
Sll.s medid<1.S, no intuito de a.ugmentar a re
ceita e de conseguir cobrir o deficit,nfio tratou 
da diminuição da.s despezas, afim de que o 
augmento pretendido dn. receiia e o desappa
recimento <lo deficit 1bssem reaes, em taes 
condiçües venho em auxilio dos bons desejos 
do nobre presidente da commissão,e apresento 
um plano de rerluccão de vencimentos, que 
importa em um<t reducç.ão de despezas de 
8.000:000$000. 

A primekJ.. l%zi:o Cttpitt"Ll que a.presento 
para este meu pt•oc<lclim,\nto ê qu~. depois da 
Republíca p~l':\ c~i., quasi qw~ fomm dupli
cados os vencimentos dos empregados publicos, 
de modo que hoje <tbater lO •Jo é 1a.zer um 
abatir,nento muito pequeno. 

O Sa. ARTiluR Rros-D~pois da proclamação 
da RepubliC3. estú. se estabelecendo a theori:J, 
da equiparaç:"'io. 

0 Stt. ESPIRITO SANTO-Venho em auxilio 
do illustl·B preshlenb da ·com missão de orça
mento, apresentando meu projeto que·tra.z 
uma reducç-.Io 'de S.Q00:000$()00. 

Creio que estas duas medidas combinadas 
veem me1horar o credito, Yeem fazer subir o 
cambio, e basta que elle suba de 2 ou 3 di
nheiros para que seja compensada a reducção 
dos lO 'l•· 

Pois, quando o Congresso approvou a.ctos 
que fornm pernic:osos á nação. e não estre
meceu, não assustou-se perante a Constitui
ção, porque agora, quando se trata simples
mente de alliviar o rleficit, elle se assusta com 
a inconstitucionalidade~ 
P~o a<J Cvngr2s,o. menos amor a consti- Nestas conrlit:ües apresento o seguinte !)ro-

tuição, como pedi ainda ba pouco tempo mais jecto (le). 
respeito a ella quando se tratou dos a.ctos de Tenho visto que em regra são mal acceit.as 
lO de abril, quando se tratava da deposição as medidas desta natureza apresentadas ao 
de goverDl!dol·es, quando se t:·atava do,; bom- COngresso; esta. sobretudo acarretara sobre a 
ba.rdeios e dos morticínios em :rral!de escala, minha pessoa real desagrado. 
e daquellas ordens impensadas que deram em Mas c,omo sempre tive por norma cumprir. 
resultado o mmfragio do Salimàl!:s. o meu dever antes de tudo, agrade ou desa-
. ~eço. portanro, à Cama.ra que seja mais so- •-gl'3.de. apresento este pro.jetú porque entendo 
hcttl. com o prQjecto que vou apresentar ; · que elle é :pa.triotico e attende ás circumstan-
elle é muitA:~ racional. · I cias actuaes do paiz. (Jltlito bem.) 

Ct.mara V. \" 
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•· 
E' lido e fica sobre a mesa até ulterior de-

liberação o seguinte 

rROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.• Serão descontados no e:x.ercicio de 

1893: 
§ 1.• A ter~ parte do subsidio do Presidente 

e do Vice-Presidente da Republica. 
§ 2.• A terça parte do subsidio dos depu

tado3 e senadores. 
§ 3.• A quarta pa.rte do ordenado dos mi

nistros de Estado. 
§ 4. • A quarta. parte dos ordenados dos ma

gistrados federaes . 
§ 5.• A decima parte dos vencimanros dos 

funccionarios publicos e militares. 
Art: 2. • Xão soffrei"ão desconto : 
§ I.• os vencimentos d.a.s pra~as de pret do 

exercito e da armada. 
§ 2. • O meio soldo dos otliciaes reformados 

do exercito e da armada. 
§ 3.• As pensÕ€3 concedidas pelo Estado. 
§ 4. • Os vencimentos dos aposentados por 

motivo de inv-alidez. 
§ 5.• O meio soldo a que teem direito n.s 

víuvas e filhos dos militares. 
. Art. 3. • Rev:oga.m-se as disposições em con
trario. 

Sala sessões, 12 de setembro de 1892.-Es
pirilo Santo. - Fonseca . Hermes. - Fleury 
C"rado .-Vir!Ji!io Pessoa.. 

O Sr. Dionysio Cerqueira 
d11; que todos os que olham oom alguma at· 
tençã.o para. os negocias publicas, reconhecem 
sem ~rande esforço o. necessidade na reducção 
das aespezas como um dos meios a. empregar 
pa.ra. a realisação dessa. aspiração geral do 
equilibrio orçamenta.rio; todos aquelles que 
teem uma parcella de responsabilidade na 
marcha destes negocias, devem concorrer, na 
medida de suas forças, para que se consiga 
esse desideratum. 

Vem, pois, apresentar á camara dos Depu
tados um. projecto que traz uma economia. 
actual de mais de 150: OOOS annuaes e no 1im 
de um ou dous annos, de ·mais ·de 200:000$, 
sem trazer o minimo prejuízo ao serviço pu
blico, trazendo ao contrario grande van
tagem. 

O projecto autori.sa. o governo a organisa.r o 
serVIço sanitario do exercito de accordo com 

certas bases; e foi estudado com muito cui
dado, foi muito medíta<lo e elaborado de a.c
cordo com as emmunidades do corpo sa
nita.rio. 

Como está em Yesperas de partir para o 
estra.ngeiro, tal vez o orador não tenha tempo 
de assistir á sua discussão; recommenda·o, 
porém, ao patriotismo da. Camaro dos Depu
tados e espera. que elle seja convertido em lei 
nesta sessão. 

Ao projecto acompanha um quadro da eco
nomia. que elle traz; pede o orador que este 
quadro seja publicado em seguida ás palz.
vras que M:a.ba de pronunciar. 

Fica. sobre a mesa ate ulterior deliberação. 
o seguinte 

PR01ECI'O 

Fica o governo autori.sa.do a reorganisar o· 
serviço sa.nitario do exercito de accordo com 
as seguintes bases : 

1.• Não exCeder á verba votada para o 
proximo e:.ercicio e fazer as reducções de ac· 
cardo com a nota junta. 

2. • Dar nova organisação aos hospitae3 
militares, diminuindo sem pr~ulso do ser
viço o respectivo pe&;oa.l, ficando reduzida~ :1. 
enfermarias alem dos hosp~ta.es de 3• classe~ 
cem o manda a lei de 30 de janeiro, os de Z• •. 
exceptuando os do Pará,. Pernambuco, Bahia-. 
Andn.raby, Pa.ranâ., Porto Alegre e Matto 
Grosso. . 

3. • Conservar a. organisação a.ctua.l do qua
dro do corpo sanitarto · com as moditl.~ões 
da. lei de 30 de janeiro do corrente anno, fa· 
zendo as seguintes alterações : 

1 • • Extineção da cla.'lSe dos medicos e pbar-· 
maceuticos adjuntos . . 

2. • Elevar a 70 o numero dos tenentes 
me<licos de sa classe e a 430 o dos alferes phar
maceutícos. 

4. a Não admittir senão na primeira parti\ 
a entrada. para o quadro depois de satisteita.s 
as exigencias do regulamento vigente sendo 
preferidos os ~ndida.tos jà. classificados no 
loncurso de 1891 e os a.ctuaes adjuntos aos 
tluae~ se levara em conta o tempo de serviço 
e o reSpectivo merecimento, podendo ser 
admittidos, independente de concurso, aquel· 
I e:> que tiverem exercido o cargo, e ob
tido boas not<l.s. 

5.• Dirigir e regulamentar o serviço sani~ 
tario milita.r de accordo com o que. e::tiste de 
melhor e se pratica: nos exercitas maiS bem 
organisados e que possa. ao nosso ser ad
optado. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 189'2.
Diunysio Cerqueira. 
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DESPEZ.'o. ACTUAL DESPE'l.\ Pl':OPOSTA DIFFEREXÇA OU ECO~O~WI. RESULTM\TE 

Secretaria da Repartição 
Sanítarlo.· 

23:520$000 
Hospital Cen tra.l 

21:~ 

13 hospitaes de 2• classe 

l6 :3Z0$000 

17:760$000 
7 hospitaes de 2• classe 

2:640$ 

Da suppressiio de : 

1 1• escriptura-
rio .. ... .... . . . 

1 2• escriptura-
rio ......•..... 

1 3• escripturâ-
rio .... ....... . 

1 continuo .•.... 

2:040$ 

1:560$ 
960$ 

7:200$ 
Da suppressão de : 

1 ~ escriptura-
rio . •...... .•. • 2:040$ 

1 ~ escriptura-
rw . .. ... ...... 1 :560$ 

---
3:600$ 

Da suppre.."São do 
logar de fiel I comprador em 
sete hospitaes 
subsistentes .... 6:720$ 

132:600$000 64:680$000 . 

26 hospita.es de 3" classe 32 enfermarias 

90:480$000 43:39~00 

. Corpo Medico : 

1 inspector ge-
ra.!-... .. . .. . •]2:461$ .. • .. .. • . • .. • • • \2:461$ 

3 coroneis . • .. 25:200$ .. . .. • .. . .. •• .. 25:200$ 
9 tenentes -co-

roJ!eis •. ••••• · 62:51') . .. . .. .. .. .. . .... 62:920$ 
27 ma.Jores ..... 163: .. ... ......... . 163:390$ 
80 ~itães ..... 364: .......... .. .... 364:800$ 
74 a Juntos . • . . 133:· • 30 tenentes a 

3:420~f (com 
. 761:975$ soldo 105$.eta· 

pa. 60$, gra.ti
ficaçâ.Õ 100$ e 
criauo 20$) ... ·102:600$ 

731:371$ 

Da. tronsforma.ção 
de seis dos ac-
tuaes hospitaes 
(le 2• classe em 
enfermarias . .. 53:069$ 

- --
59:789$ 

Da transformação 
dos 26 actuaes . 
hospitaes de s~ 
classe em 26 en · 
fermarias ..... . 55:224$ 

7:200$000 

3:600$000 

59:789$000 

55:224$000 

30:600$000 
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DESPI>Z.-1. ACTt;. t::., DESPEZA PROPOSTA OlFFER.EXÇA OU ECONOm.~ RESULTANTP. 

-· 

Corpo Pha.I'maceutico : 
. 

1 tenente-coro-
nel. ........• 6:031~ . ..... ........ . 6:031$ 

2 ma:j01•es .••. • 10:423$ . ............ .. I0:42:3s 
8 capitães .••.. 38:016* ········· ··· ··· 38:016$ 

32 tenentes ... .. 109:824.'íí .. ..... .... .... 109:824~ 
44 adjuntos ... • 79:200$ 27 alfer es a 

2:i60$ (com 
243:494$ ~oldo 9(1$, eta-

pa 60$, grati-
ficação 60$ e 

74:520$ criado 20$) . • . 

I 238:814$ 4:68()$0 00 

Em re;;umo: 
Econom ias de 

prompto . . •••. 150:293$()()0 

stituidos por 40 
tenentes, e m 
vietude da. lei 
de 29 de janeiro 

A saber= 
Suppre~são do lo

gat• de fiel-com· 
pradal' nos 7 
.hospita.es de 2• 
classe su b:>is
tente.o. . •..... . 

Transform~iiode 
6 actuaes hos-
pitaes de 2"' 
classe em enfe1·· 
ma.ria.s ...•..•• 

Transformação de 
26 actuaes hos-
pitaes de' 3• 
classe em 26 en· · 
fermal'ias . . . . . 

Corpo medico ... . 
-Corpo pharma

ceutico •. . _ ...• 

6 :720$000 

55:224$000 
30:600$i}OO 

4:680$000 
- ----

Somma... 150:293$000 

Economias pa.ra o 
futuro .... . .. . 

.A sabe1• : 
Secretaria da. Re

partição Sa.ni-
taria •. . • . . •• . . 

Hospital CentraL 
Supprêssão de 40 

aetuaes medi
cos capitãe;;,qu e · 
devem ~1· so.l)-

i :200$000 
3:600$000 

de 1892 ... . .. . 
Suppressão de 16 

I 
actun.es phar
maceuticos te
nentes, que de
vem ser substi-
tuidos por 16 
alferes. em vir
tude dá mesma. 
lei . . .. •...... 

Sommn. ... 

45:600$000 

1 0 : 752.~0 

67: 152.$000 

PRn!EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O S r . Preside n te - Antes de en· 
l trar nas materias da ordem do dia, ·peço li· 
. cen<;a. á. cama.ra. para dizer algumas palavras 

a respeito dos trabalhos .da. pre;:;ente. ses-· 
Silo ( W): . 

Srs. Deputados- Terminando hoje o praso 
constitucional da. 2~ sessão da Ja. legislatura 
do Congresso Nacional, entendi -;ia.r-vcis a 
succinta exp()$iÇâ,O · qúe passo a fazer dos tra-

67 : 152$000 ba.lhos desta Camara. nesse período. . 
Circnmstancias extra.ordinariàS que a nação 

bem. cbnhéee. embaraçaram a. marcha regular 
dos ·n:ossos trabalhos. de modo a. tornar irn
pl'escindi-vel a. prorogação da. seSsão, que' o 
Congresso resolveu, usando da. at tribuição 
que lhe. confere o n. 35, art. 34 da Con!ti
tuição. ' 

l 
A sessã<>,' qúe de-vera. ser insta.Ua.da a S de 

· maio, !IÓ começou a :12, ab:!l'ta com o numero 
strictamente n~o para. funcciona.r e essa 
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circumsta.ncia. deu lagar a que só a 18 come- ecutivo póde fornecer, nos relatorios das di· 
~e o trabalho dfl eleições dot mesa e com- versas pastas. 
missões permanentes, trabalho que só a 25 A a.dminish·açã.o ~ublica, porem, lucta do 
daquelle mez ficou concluído. mesmo modo que nos, com os embaraços na-

Comprehende-se CJ.Ue elevados interes>es da tur·aes do per•iodo de reconstrucção qne o 
Republica., quaes qe.Jam os que se prendem ao paiz n.trave<sa e não podia supprir, qualquer 
laborioso processo de organis:J.ção dO$ estados, que fosse :~ smt actívidade. a dedciencia. de 
soridtavam a presença. de muitos de vos na tempo entl·e a sessão extraor•dinaria.. inter
circnmscripçii.o politica. que representam, e r'O!npiua em janeiro e <t ordinaria, aberta em 
dahi esse retardAmento na constituie<l.o da Ca- maio. · 
mart\. Dahi a demora na apresentação das exposi ... 

Constituída na data acima indicada, a sua ções, propostas de orçamento e forças,tabellas 
a.ttenção voltou ·>:e inteira.men te para um a&- explica ti v as, etc. 
sumpto do maximo interesse social e poli- Nas datas que vou indicar foram recebidos 
tico. esses elemento8 essenciaes ao estudo dc>s nosSas 

Os acontecimentos de lO de abril e os actos commissões : 
do governo que se lhe seguiram, dos quaes Em 20 de maio. o relatorio do Ministerío dG 
deu o Presidente da Republica detida conta rnterior. · . 
na mensagem da abertura, absorveram d2sde Em 23 de maio, o Balanço PI'(.çisorio do ex-
logo todo o nosso tempo e tornou-se imposs!- ercio de !891. 
vet curar seríamente de outro assumpto, an- Em 24 de maio, a Propnsta de fixação da. 
tes da solu~ão que M]Uelle exigia prompta- Corça de terra. 
mente. Em I de junho, o Relatorio do Mlnisterio da. 

Por sua importancia. política e juridica, Guerra. 
pela. urgencia. inelludivel com que se impu- Em 2 de junho, o Rela.torio do Ministerio 
nha, pelos altos interesses que envolvia, pela da Fazenda. 
sua proprh indole, emfim, deveria essa ques- Em 4 de junho, a Tabella explicativa do 
t.'\o ser objecto de uma sessão ex:traordinaria orçamento do Ministerio da Instrucção Pa
e.special, que ainda .usim teria sido sobrecar- blica, Correios e Telegraphos. 
rega.da de trabalho. Em 6 de junho, a. Proposta de fixação da. 

Entretanto, tivemos de resolvel·a dentro do força de mar. 
período (la sessão ordiQ:lria. Em li de junho, a Tabella. explicativa do 

No intuito de ·resta.belecer a concordia no orçamento do Ministerio do Interior. 
seio da família bra.zíleira. apagando os ·vesti- Em 30 de junho, a Proposta de orçamento 
giosdessa desgraçada occurrencia, votou o Se- da. rec?i.t..'t e despeza da União. 
nado o projecto de amuistia. aos detentos e · Em 5 de julho, a Tabella. explicativa do ar
desterrados, que, a juizo do Poder Executivo, çamento do Ministerio da Fazenda. 
nella se achavam envolvidos.· Em 2~ de julllO,osRelatorios dos l\Iinisterios 

Teve a Ca.maJ.Oa de tomar conhecimento do da Agricultura, das Relações. Exteriores e o 
projecto e de proferir sua decisão sobre os 'o Orçamento geral da receita e despeza (im-. 
a.ctos do govt>rno, praticados na ausencia do pressa). 
Congresso, de accordo com o preceito consti- Em 30 de julho, o R.ela.torio do Ministerio 
tueional. da Marinha. 

Sabeis bem toda a historia. dessa questão, Em 29 de agosto, o Miuisterio da Instrucção~ 
sobremodo complexa e penosa, que tanto !.'.S- Correios e Telegraphos. · 
fi>rço patriotico poz em contribuição para Em 5 de setembro, o Relatorio do Ministerio' 
chegar ao desejado termo a 5 de a.gosto, com da JustiÇa. 
a promulgação da lei de amnistia e a publi· D:?. posse dos esclarecimentos officiaes, as 
cação da resolução approbatoria dos actos do commissões de mari..!Mla e guerra e de orca.-. 
governo. mento o:trerecera.m os respectivos projectos,. 

Só então achou-se a Camara em condições que teem tirlo o seguinte aD.damento: · 
de trabalhar normalmente, pois que, até ahi, O de fu:aç-.ão da fc.~ca de terra. já foisanc.. 
prot'undamente diç;idida. em dous campo~ ad- cionad.o em 27 de agos;;o; 
versos, esteve qua.si sempre em situação tão · O de fixação da força na. yaJ. já foi enviado á. 
d~ca.da, pela tensão de rela(',iies entre a. ·sancção, em 10 do.corrente ;. 
!JlMoria e a minoria, que, por vezes, pareceu O de orçamento das despezas do l\Iinisterio: 
llllpo~ivel evitar a paralisação completa do da.s Relaçõe-; Exteriores foi enviado ao Senado~ 
!uftc?wnamento de um dos tres poderes con- em 12 de agosto; de-volvido emendado, foi por 
shtuidos. esta Ca.mara reenviado ao Senado, em JO.IJO.· 

fi 
Pa:a dar-se ao. estudo das leis a!_lD.uas, de corrente, por n~o terem sido acceitas algum.as' 
xa~o de· forças e de orçamento, wo pod1a a. . das emendas fert.as por aquella. Cama.ra., a4, · 

Ca.ma..toa dispensar os dados que só oPúderEx- .mesmo projecto; 
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O de orçamento das despezas do Ministerio 
da ·Justi~.a. e dos Negocios Interiores ja foi en
viado ao Senado, em 31 de agosto ; 
·o de orçamento du.s despezas do Ministeri

da. Marinha já foi iguümente enviado ao Se
nadoem 6 deste mez ; 

de 3 de novemlwo, sobe de importancia dia a. 
dia e clema.ncla soluçiio t..tnto mais prompt.a, 
quanto mais aguda vae-se tornando a crise 
economiea que nos assoberba. 

A commL-.sã.o de orçamento enfrentou-a com 
decisão e teem-se-lhe dedicado com empenho 
patriotico, acima de todo o elogio. O de orçamento da despeza do Ministerio <ln. 

Fazenda fol adaptado em 10 do corrente por 
esta. Ca.mara para ser enviado ao Senado ; 

Os de orçamentos da despeza dos Ministerios 
da Agricultura e da. Guerra e d<• receita geral 
da União acham-re em adeantada ehtboraç.ã.o 
no seio da commissão,e devem ser brevemente 
apresentados. 

Não obstante a. c:rcumstanda mencionada, 
bem aproveitou a Camara o tem:po da >essuo, 
concluindo ~~ ui:::cussão e vo~~ão <le mui
tos proiectos iniciados o anoo passado, dos 
quaes 31 foram convertidos em leis. 

Foram tl.mbem concluid:tSa ult ima discussão 
e vota<:ão das emendas ieitas ])Jlo Senado "o 
projecto que organüa o Districto Federal. ora 
pendente da s1ncção do Presidente dn. Repu
blica.. 

Dos prQjectos iniciado3 este anno 17 esmo 
sanccionados. !\este numero a~ham-se o de 
ftxação da for~ de terra, o que approva os 
ajustes da convenç-d.o postal de Vienna, 
o que altera as disposiçGes da lei eleitoral. o 
que reorganisa a policia. da. Capital Federal e 
outras. Além desies ha ainda. qnatt•o remet
tidos à sa.nc~ão . 

Foram envia1ns ao Senado, e ainda esião 
sujeita- ao >oto daqndta. Ca.mara, 22 propo

. sições. fl,, tambem a r~solver, em ultimo tra
mite, cinco l'roposiçGes do S~nodo em~ndadas 

· pela cama1-a. 
. Pelas duas C"él.SlS do Congresso foi elalmado 

e adoJ'tado o regimento e:.:p~cial destinado a. 
reger os r'sp~ctivos trabalhos. quando func
cionarem c ,niunctamente. nos c1sos dehrmi
nados pela Constituição. · 

.M CQIIomis..'Ões permanentes, notadamente a 
de Constituição, Legislação e Justiça, a de or
çamento, a de 1\izen<la e industrias, a de obras 
e colonísac,:ão, a de marinha e guerra e a de 
petições e pocler~s. t iveram avultadi::.simo tl'a
bal.ho que venceram, alias, sem llr~juizo das 
sessões da. Camara,nunc:a ihterrompidas desde 
26 de maio, sendo por is.."' necessario que tra
bálhassem , muitas >ez~s. ate adiantada hora 
da noute. 

Pelas mesmas commLc::sões ou por iniciativa 
dos Srs. deputado5, com pa.recer dellas, na 
fórma. do regimento, foram submettidos a ca
mara 191 projectos de lei, muitos dos quaes 
estãO em adiantado andamento. 

Do seu aturado exame e do seu modo de 
ver o problema resultou o projecto sujeito ao 
debate, apresentado á camara em commisSã!) 
geral, precedido de longa. e minuciosa e xposi
ç.ão sobre a nos..<:<t situação economica. · 

?ião creio que o Congresso d8 por terminada 
sua. t:lrela no cor1•ente nnno, sem haver dado 
soluç-J.o a esse assumpto de magnitude ex
cepcional, sejam quaes forem os sacriftcios 
que essa solu~ão demande. 

Leis complementares da Constituiç.ão, mui
t~ts d(l.s quaes foram mencionadas na mensa
gem do Presidente da Republica, estão ainda. 
IJOr elaborar e algumas não foram mesmo 
iniciatlas e, entretanto, dellas depende o jogo 
regular do apparelho constitucional. 

A' presente l egislatura pertence vot.a.l-as, 
já pela urgencia que ellas exigem, jã porque 
a actual representação e a mais legitima de
posita.ria dos intuitos ela revolução de 15 de 
Novembro e o mais fiel interpt·ete do pema
mcnto da Constituição de 24 de feYereiro. 

Apezar da escassez do tempo. das int.er
rupç{)es sobreviúda.s e das causas diYersas 
que teem actuado sobre·a marcha dos no~os 
trabalhos, nem um perio.do legislativo ante
rior póde resistir ao confronto com o da pri
meira legislatma repuiJlictma. 
. E, todavia. mais poderü• ter feito o Con

gres..c;o, si não fora. uma tal ou qual preoccu
pação de transigir com certa opiníã.o menos 
ponderada que, sem exame, dá-se a faina. in
gloria de abocanhar e dt:struir quanto lhe 
cae ao alca,nce da maledicencia., sem já.mais 
conmuir e sem prestigiar, por qualquer 
motlo, a autoridade e a lei. 

Acabar de_pressa~foi a senha que nos dict<l.· 
ram censores espontaneos, quando reunidos 
em Constituinte, e, de então ].Jãra cá, pa.rece, 
temos, sem mesmo disso nos apercetiermos, 
posto grande empenho em da.r satisfação a 
es~a intimação, que chega a. ser monstruo>a, 
tratando-se ue legisladores a quem incumbe 
n. organisaçito completa de uma grande Repu-
blica, procur<1ndo não exceder os limites mar
cado:; para as sessões legislativas nas circum
stancias normaes-

.Alem disso apresentaram as commissões 90 
-pareceres sobre · Yarios assumptos sujeitos ao 
seu 'exame • 

Apezar de tudo, porem, o primeiro Con-· 
gresso Nacional ha de levar a cabo sua glo
riosa missão, com inoontestavel proveito para 
a Pllotria e com immensa satisfação para a sua. 
consciencia.. 

Começa amanhã. o pariodo da prorogação 
dos nossos . trabalhos, e certamente, durante · 
elle, mais se ha de apura.r a dedicação inexce· 

.A difficil questão financeira, a mesma que 
jã. nos preoccupa.va antes do golpe de estado 
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.divel com que. no periodo que hoje finda, 
11aveis tr.tbalhado pela Repnblica. 

3" discussão do pt·ojecto n. 103 A, ct'cando 
um logar de auditor de guerra nu estado de 
s. Paulo. 

dos a. que B. Ex. se tem do.tlo com grande 
louvor de todos ; mas prestei uma ::n·ande 
attençã.o à.s idC.\s ultimamente cmíttidas por 
S. Ex., baseadas nos financeit·os qttc tl'ouxe 
e leu perante a. Camat•a (risu). E apesa.t• di.~so, 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta 
discussão com o projecto a seguinte 

em ainda não me convenci de que thesonro pu-
iblico est~ja regorgita.ndo de dinheiro. · 

Emenda ao pro}ecto n. 103 

Em vez de - Fica ct•ea.do no estado de 
S. Paulo, diga-se : -Fica creado no 4" dis
tricto militar o logar de auditor de guerra, 
sendo a sede na c;apital de S. Paulo. 

s. R.-Sa.la das sessões, 12 de setembro de 
!892,- Bastos doNas(;im~nto .- GUcerio. 

O Sr. João de Siqueira -Sr. 
presidente, com grancle sorpreza vi hoje, já 
em 3a discus..'>ão, o projecto n. 103 A, creando 

· um lagar de auditor de guerra no estado de 
S. Paulo, sem si quet• uw so!fl'ido ne:;te l'C
clnto a 1nenot· impugna<,>.ão. 

E' verdadeira inutilidade a creação de todo3 
-os logares de auditorias de guerr01 que só 
trazem gravames aos cofres publicas , sem a 
menor conveniencia para Estado. E' assim 
que o auditor d~ guerra nos diYersos distri
ctos militat•es apenas fnncdona IJa capital 
do estado onde reside, funcdonando nos con
selhos de guerra, nos outros estados que per. 
teneem ao seu districto, auditores nomeados 
.c1d lwc e pagos pelo trabalho que competia ao 
fl.lnccionario privativo do cargo. 

Antigamente, os auditores de guerra eram 
nomeados percebendo ·apenas a simples gr·a
tific<:w?t:-o relativa ao soldo de capitão e rela
üvo a tabella antiga, isto é, fiO~ mensaes: 
hoje, além do grande ordenado que os audi: 
tores de guerro peacebem, pago peros cofres 
publicas, ainda ha o encargo de pn,ga.mento 
aos auditores nomeados ad 1,ac nas d.ilferentes 
cn.pi ta.es. 

Nesta epoca, Sl'. Pl'esídente, em que vê-se 
:por todos os lados o clamor pela nossa si tua.
ção :fi.nanceira, , e sinto-me ainda cheio de 
apprehensões, apeza.r do ultimo discurso · do 
honrado deputado por .'\.lagoas, em completa 
contradição com o que affil"mava nos seus an-

- terivres discursos, <lizendo perante a Ca.ma.ra, 
na reunião da commissão geral, que o the
souro publico esta.va p1·ospe1'0, tendo clito 
antes, -por diversas vezes, que os bancos est,\
Ya.m fu.Ilidos e que o Tbesouro nã.o tin ila meios 
absolutameuie para satisfazer os seus encar
gos. E S- Ex:. í"oi ainda no seu discurso ao 
:ponto de affirmar que nós poilia.mos sem 
gl'andes difficuldades satisfazer a todos os 
nossos encargos, inclusive a con-versão, sem 
_grande esforço ! 

Não sou· financeiro ; não me dou aos estu-

A convicção que S. Ex. implantou em meu· 
e~pirito, de que nós esta.va.mos em um mo
mento financeiro affiictivo, no primeiro di~· 
curso aqui pronunciado, nlio póde absoluta· 
mente ser combatida no ultimo discurso <lUB 
S. Ex. proferiu (1·iso). 

O SR. On:rcwA-Niio podia dizer que o The
souro estn.v<t r~gol'gita.ml.o (te dinheiro. 

0 SR. JOÃO llE SIQUEIRA- 11as 8 . EX. disse 
que sem grande sacrificio o Tlle~ouro podi::t. 
satislazer seus encargos e apresentou o deficít 
de 38-000:000$, ctuando pv,rece·me I]Ue. se
g-undo o resultado da conferencie\ I ta Yida en
tre a commissüo c o Sr. Vice-Pt·esidente da 
Republica, dentro do 'Palacio Itamaraty, ha
via um d~ficit de 125.000:000s, confurme dis-
seram os jornaes, -

O SR. Ol"l'ICICA chi um aparte. 
O Sr .. Jolo DE SIQt:Enu- E' verdade que 

V. Ex. deu por base o ca.mbio a 15, o que ha 
quasi um u.nno nos não temos a. 12.. 
· O SR.. Orrrcrc_'I.-.Tâ. vê que estão dependen
tes das medidas que a commissii.o apt·esentou. · 

0 SR. Joio DE SIQt"ELRA-Apezar das decla
raç.ões do nobre deputado pelas Alaguas de q:ue 
temos dinheiro bastante no thesouro publico 
p,n·a ~tisfu.zer nossos encargos, a.pezar disto, 
parece-me que esse logar n;lo deve ser creado, 
porque traz om!s ao Tllesouro Publico, 

0 SR. ALFREDO ELLIS- E" necess::trio que 
fique consignado qne esse projecto não foi o_f
ferecido por nenhum representante de Sao 
Paulo. 

O SR .. Jolo DE SlQL"EIRA- o projecto que 
crea o log:M" ele anclitor de guerra. não na.~ceu, 
como diz o nobre d.eputado, da deput~lç.ã.o de 
S. Paulo, e esta cleclamção autorisa-me a di· 
zer a Camar:1 que não 1bi a deputação de São 
Paulo quejulgou necessa.ria a creaçã.o de$se 
loga.r. 

Assim, Sr. :Presidente, fica lavrado ineu 
protesto. 

O SR. CosrA Ju:"IOR- E a nossa te!tada 
>arrida.. 

O SR.Jo!.:o DE SIQUElltA-Voto coutra o pro
jecto, por julgal·o inutil, e declaro que, si a 
commissno quizesse apresentar um projecto, 
extinguindo toclas as auditorias de guerra e 
providenciar, no sentido de serem. nomeados 
auditores ad hoc, que apenas percebessem 
vencimentos quando -runccionassem os conse-
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lhos de guerra, yotaria por ellc e creio que a. r O orn.dOl' I..'Ome('a a sua critica. pelo art. 7• 
camara. toda l\SSIID procederiQ.. (.4poiarlus.) que d;\ uma autoris·u;iio ao "'overno, a.utori: 

0 Sa. 0ITJC1CA.-Apresente substitutivo. Sl.\:ÚO _que O nobre. r!_eputado mesmo não sabe 
- . r- qual e-o da reCJsao do contracto com o 

O Sit .. JOAO DE ~IQt:·EIRA- ~ao a.p~es~nto, Ban_co da Republi·oa, de qualquer modo, com 
porqu_e c_~:mfio mmto no .. el~\ado crJ.tcrw da preJuizo ou não para o banco, abalando o 
co~n:ussao, que, como Ja disse, me merece credito do contractante e a. fortuna particular, 
mmto. _ empreg.,da naquelle estabelecimemo sob as 

A emenda que f_9L apresentad_a refere:se o-arantias de uma promessa sincera do ~~'o-
apenas a. uma questão de reda.c(lli.O, e as~1m ~erno "' 
em nada altera o projecto em discussão. · 

· . . Parece que o nobre r .>lator da com missão de 
Por . consequencm, S:· prest~~~te. _concluo orç-.a.mcnto devia firmar as bases da recisão, 

requerendo ~ue >olte a comm1ssao de orca· para não augmentar a. atllição da nossa p~.d. 
~ento o Pro.Jecto !1• 193 A, afim .de que ell_a. e do nosso paiz int!'iro, em relaif"ao à materia 
Jul~e da C?Dve?Jencia de U!Jl P!'O.Jecto subst1- financeira . 

· tuüvo, ext.mgumdo as aud1torlil.S de guerra., . _ , . 
excepto as ~e marinha e gue1•ra desta capitn.l, O Banco da . Repubhca. na.9 po.~e ficar a 
U!JlCas qne JUlgo nece3saria.s mauter,pelo ser- mercê da fatalidade do art. t 0 

;, JU. basta o 
nço constante que teem a seu cargo . (A.poi<l- gr~.nde desastre que trouxe ao pa1z o. Campa-
dos.) nlua Gera!, fazendo com que os espertos 

. ficassem r1cos e os que empregaram os seus 
. Yem a mesa, e lido, apoíado e posto con- capitaes de boa fé tudo perderam.. até o 
JUnctamente em discus..~ o seguinte soc:ego da fa mma.. 

Requeiro que o projecto n. 103 A volie á 
commissão de orçamento;pal'aque esta ,julgue 
da conveniencia. de um pi•ojecto substitutivo, 
extinguindo as auditorias de guerra. dos di
versos districtos militares, excepto os de ma

O projecto não é daquelles que se possa. 
rejeitar in limine, mas é perturbador no mo
mento actual : só em epochn. mais calma., 
em tempo opportuno, pod~râ ser julgado 
bom e adaptado. 

Combate o art. 3' por inexequivel, visto 
que os bancos não terão onde buscar ouro. 

Quanto ao art. 1 o, acha-o acceita. veL Penso rinha e guerra da Capital FederaL 
Sala. das sessões, 12 de setembro de 

João cU! Siqttei;·a. 
1892.- mesmo que podia ser amplia.do; mas nãosa.be 

si o pl'ojecto chega.ráa 2• discu~ã.o. e como na 
l" não se }Me apresentar emenda, l'eserva·se 
pa1-a a 2• discussão si, contra o que pr2Sume, 
vil-oapprova.do em}>. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica a 
discussã.o encerrada e adiada a votação. 
· Continua.<:ão da i• discussão do projecto 
n.l83, deste anno, restabelecendo alei n .3.403 
de 24 de novembro de 1888, com as modifica
ções que indicam e fixam o prazo dentt•o do qual 
devem os actuaes bancos de emissão entrar no 
regimen desta lei. Autorisa o govet•no a as
sumir a responsabilidade das notas dos que 
não pudei'em ou quizerem :submetter-se ao 
mesmo re:,imen, · a. prondenciar quanto â 
substituição pot• notas do Tbesouro das que 
forem recebidas, e a.rescindiL· o contractocom 
o Banco ~a_Republica.para.oresgate do papel
moet,a, hmltado este a somma actual e íeito o 
resgate -~onforme aquella lei e com os recur
sos annualmente decret'l.dos. 

O Sr. Pires Fe1·1·eira vem mais 
uma vez enfrentar com o illustre deputado 
por Alagôa.s, e em um terreno diffici1, qual 
aquelle em que S. Ex.. tem-se mostl"ado tão 
profundo. 

Os tra.balhm 9-e S. Ex. nã.o teem pro
curado desviar o orador do caminho que se 
tr89ou, sempre se oppondo, embora não em 
ab!!üluto e com pezar, em ma teria finan
OOira. 

A a.pprovaç:ão do projecto é um aJa.rma na 
no~sa praça. e no estrangeiro e si a camara 
a.ífastal-o da discussão praticará um acto de 
patl~iotismo, que os dias subsequeutes pro
varao . 

. ::\-dduz ~ig~iros observa~ões criticando opi
moes em1tt1das pele relator da. commissão 
so\Jre o de(tcit e sobre as actuaes condiçOeS 
das nossas finanças e responde ãs relati va.s á 
...-erba destina.daã manutencão do exercito. 

E' de rarecer que a imprudencia. de uns, 
a falta de paciencia de outros e ambições de 
ainda outros, são as causas do cambio ter 
de~cido ao ponto em que està.Obser~·a que, dé
pols que começou a apparecer trar~oscedencia 
em materia fina.uceim, o paiz, cada vez mais, 
tem andado para traz. . 

Aconselha aos partidarios do projecto que 
procurem ouvir aos homens praticas em ques
tões commel'ciaes. Si assim o fizerem, verão' 
elies o quanto é inconveniente o projeeto. · 
T~rmma p~do. ao relator que retire o 

proJecto ou então seJa apresentado um substi
tutivo. 

A discussão fica adiada pela. hora. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA . I factos passados naquelle 
Norte Americana, unic:o 

Continuação da 2" discuS&ão · do projecro 'J pat•a. ond~ co~corret·am 

estado da União 
ponto do mundo 
bons elementos da 

· r- tmmtgraçao chmez.a. 
n .. 144 ~· deste anno (do ~enado) , quepe . Contesta que o c1lim tivesse emp.)brecido a 
m~ttea . hvr!30.~ntrada. no ~emt?rio da Repu Califor•nia; no contt'M'io, enriqu .. ceu-a. 
bhca a 1IDm1.,r rntes de .n~Cional!dade chmeza. Lê a. e· ·e respe·ro t ·echo' de Henrique 
ejaponeza, sob as cond1çoes que estabelece, e -.· . ~~ . 1 ~ '"~ ~M,. . 
;tutorisa o go\•,·rno a prorn<,ver a execuç-d.o Ll:st>oa. e de~~~o~~e a sua. ~r,umen-:ao, pro 
do tratado de 5 de setemb•o de 1880. com a van~o a su.~_~ 1 :~t r.~acl~ .do c. um. . 
Ch' elebrar tratado de oommcrcio paz E um et. ~ ,ntuuuu-lhe .tod:os .os crrmes, _ 
m~~~ com 0 Japão e a estabelecer ag~ntes todos os defet!Os, todas as _mas Inchnações, só 

e .amt . 1 . .. _ l)Ot•que cll:! na.o pertence a ra.çn. bran<."a.. 
diploma.ttcos e: C?nsu a~ .nesses pa.17.es. re, or · o chinez e t.i.o bom tt·n.balhadot· como o das 
tando-se ~ JUIZO eJIDttl(lo no parecer sob outras _naç,ies. Pro~:\ isso com o te.~t·~munill> 
n. 4 A, de. te a.nno. de mmtos dos e$crtptore.~ que se tccm OC· 

O Sr. Oliveira. Pinto occupa' a 
tt•ibuna. no cumprimento de um dever e acom
panhará quanto possivel as observações ex
ternadas pelo illustre deptttado por Sergipe. 

Lamenta que o distincto deputado tenha 
assumido a attitude que assumiu na. discus..~o 
que com os talentos e illustraçiio que tem, se 
tiv~e deixado le>a.r por preconceitos contra 
ocbim. 

Declara que ficou surprehendido a.o v~r o 
nobre deputado trazer para. a tribuna factos 
íà.lsos, como pt·ovará, chegando a injuriar a. 
um povo de civil1sa.ção antiquissima, que tem 
resistido a todos os embates da. civilisação mo
derna. 

E' de opinião que o nobre deputado foi pa.r
cia.laprecia.ndo o caracter chinez,pois· em vez 
de encarar o verdadeiro chinez. agricultor, 
moralisado, honesto, com o sentimento de 
perfeita. hierarchia levado ao ultimo ponto, 
obedecendo aos impulsos da moral pura, enca
rou o cnoliP. indiano, industanioo, o cool-ie 
chinez, verdadeiro idiota na sua pa.tria., pet·
feito :pa.ri.ó.. 

O chim não receia a concurrencia. de qual
quer trabalhador, nem mesmo do sueco, o 
primeiro trabalhador do mundo. 

O nobre deputado deixou de lado os meritos 
do chi.m, par-a sómente engrandecer-lhe os 
defeitos, dando-lhes a.s mais negt'llS côres. 

N"ao vê uma. razão de ordem scientitica que 
possa patrocinar as opiniões do nobre depu
tado. 

Não sabe que principio de anthropologia 
possa. autorisar a dizer que um povo, que 
.tenha certas qualidades na sua patt•ia, trans
plantado para outro paiz perc.1. essas mesmas 
qua.lidt\des. 

A ra.zão por que o chim so:ffre essa guerra 
terrível- é ser impossível concorrer com elle 

·outro qualquer trabalhador, porquanto o chim 
e dedicado ao ser>iço, tem noções de agro
nomia pra.tica, não perde te.mpo, não se en
trega. aos desregl"J.mentos. E' isso que se 
observa. quanto á Californla e a outros paizes, 
cónforme o .orador se manifesta examinando 

Caroara V. V 

cupado com o. China. 
lntert·ompe as suas con~ideraçiJes pot· já 

haYel' d;~do a hora. Continuará o seu uiscnrso 
na pt•oxima. sessão. 

A discus~ãu fica. adiado. pela hora. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEY1 DO DIA 

Discussão unica do pt'Ojecto n. 130. desta 
anno. perdoando a D. Rosalina Pires de Bít
tenCOUI't Barcellos a. divida de que era deve- _ 
dor· ú. Fazenda N•tcional seu finado marido 
Dr. Israel Rodrigues Barcellos. 

O Sr. Severino Vieira começa., 
pedindo a mcsn. a bondade de lhe informar 
qual foi a commissão que deu parecer sobre 
este projecto. 

0 SR. PRESIDE:STE-Foi a commis..~o de íà.
zenda. e industrias. 

O SR. SEvEr·ri'\o VIEmA - diz que o resumn 
que inc1ica as materias ela ordem do dia não 
declaJ'a aquantia do uebito que se pretende 
relevar, nem tambcm o faz o projecto. · 

O ot·r~dor U.esejava ser esclareeido por qual
quer uos membro3 da commissão sobre a pro
ceuencia. do pedido da peticionaria. 

Verdade é que a commissã.o no seu· parecer 
allude aos fundamentos a.llegndos ~la peti.
cionaria.. 

.A di vida ot·iginou-se de um engano que se 
dm })Or parte dos encarregados da. arrecada.
~.ão aa. r.mda publica. no H.io Grande do Sul. 

Este projecto entra na classe daq uelles que 
o orador se propõe a. combater constantemen
te; porque é um pr~jecto individual, uma. 
dis.p::!nsa a cet•ta. e determinaia. pessoa ..• 

O SR. CosT.\. Ju:-.'1o&-Acho que este é mais 
aperfeiçoado. 

0 SR. SEVE!Ul\0 VIEIRA •.• sem haver ne--
cessidade disto. · 

Si a. viuva do Dr. Israel Rodrigues Ba.rcel
l.os tem meios de ~atisfazer a este debito, não 
na. razão para ser dispensada por uma lei d(} 

30 
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•-Congresso de restituir aquillo que seu ma- J· du.mente _Jlor tres _irmãs. POJ.' ter seu pae, 
r ido receb::m indevidamente. desembargador Jose 1nnoccnç1o de Campos, 
·si, porém, a.q uella. senhora. não tem meios i ma.gist~do cgle prestou t·elevaut<:s ser~iço;; a 

de satisfazer tal debito. está pela lei d~t nec·.es- i e~te parz •. fallecldo, legando-lhes . ~ . miSe!'Ia. 
sida.de isenta de entrar co:n a. ímporta.ncia I Fi<'~ram sot~~nte tres. fi lhas, as pettClOU~t·ms e 
para o Tbesouro . !l,la1s D. _Emtlm Adeltude de ~1rranda, R1~etro, 

·o orador vota contm o projecto, por sel' J:l. falle~ld(l.. Pede-se_ ~o~a. _que os 400$ que 
inutil sobre todos os pontos de vista. perten?1am a D. E!Jlllla. llibe1ro revertam em 

Ninguem mais pedindo a. palavra. fica en- ben_t;_fiC:IO das duas 1rmans. 
cer1•ada a. discussão e ndia.da a 'i'Otação. Nao e umil. clespeza nova que se vae crear , 

Discussão unica do pr{\jecto n . 153, deste e um~ despeza orça.d~ !la. muitos a.~nos e que 
a.n~o. opinando no sentido lle ser adoptado o 1 tem s1do paga repartl(lame11~e p~r tres senho
proJecto n. 184, de 1::!91, que elema 300$ a. 1'<\S a quem~ pae 1ego_u a. m1serJ~, e dua.s das 
pensfio concedid<1. a D. Mtwia Gertr udes da. quaes. gue sa~ sobrev1v.entes, estão em estado 
Motta Vieit·a da Silva vi uva do Visconde de de wlteir~!.i>. VJ'I'enclo umcamente dos 400$000 . 
Vieira. d:t ~ilYa. ' E' um<~ justi~'· da Camam fazer com que a. 

Vem á ~esa. e lido, allOiado e "Osto con- parte pertencente à D. Emília reverta para 
-"' D. J uli<\ e D. Lniza. ficando ellas recebendo 

junctamente em discussão, o seguinte annu:.1lmente 600$000. 

Requeit•o que o projecto n . 153 ~ja en~·ia
. do á commissão do orçamento, afim de inter
_:por o seu parecer. 

Sala. da.s sessões, 12 de setemlJro de 1892 . 
- Cesario ]J[otta . 

Vem á mesa, e lid::t apoiada e po~ta con
juctamente em discussão a seguinte 

E,;um da ao projecto n. 253 

Accrescente- se no final : 

O orador oonheceu o pae. que foi u m ma
gistt<ldo dos melhore.> que e>te pa.iz .tem 
possuído, e morreu legando a sua familia. 
completa pobr•.;Z;J. . 
A~ suu.s filhas vivem hoje exclusivamente 

de;:ta. pequena pensão que lhes fornece o 
Estado. 

Portanto, espel'a que o projecto em discus
St1o seja con.-ertido em lei, ta.nto mais que a 
commi;;sii.o que tomou conhecimento da peti
çiio destas senhoras verificou que assistia-ll1es 
i.:ompleta justiça. 

Eram as explicações que tin1H• n. da1~ ao 
nobre deputado, autor do requerimento, e a 
quem pede que fa.ça um acto ele justiça reti
rando este requerimentO . . Repartidamente com sua filha Helena. 

Sala das sessões, 12. de setembro de 1892.-
Bcwcé.o de S . 3lal·cos . o Sr. Oc~ario ~.rotta ouviu com 

<t lle,·ida attençii.o , o illtt>traclo deputado 
Ninguem pedindo a palavl"<l., fica. a dis- por :\Ii!la~ . 

cu~o encerradtt e a<liada. a vota~:ão. . S. Ex:. p'·ocurou demon::;tra.r q1;e trco tantlo-
DJSCUssão unica do projecto n. 125, deste :;e n.penas de uma re,·crsão de pensão, não 

anuo, conc~edeudo r epa;·tidamente r. D. Lulza b~wi propt·iamente <1Ugmen to de d~~peza.s; 
Gnilhermina Campos e D. Anna. Juli~ de e, ~or conset]Uencia, poderia a CaH!a.ra:.<cceita.r 
Campos a reversão da. parte da pensão de que o projecto, tal wmo se ac1m concebido, som 
gazaYam com sua h:~ã D. ~lia Adelaicle de J.ll'e.:uiw nem ao The~ouro. nem a ca.uJa dn, 
Miranda Ribei~·o, Ja fa.llectda, pelo decreto .i usti~:J. . 
n. 2830, de Z2. de mal'ço de 1Si0. Todas as veze;: que Yem it tela d•• discussão 
. ·vem i~ mesa., e lido, apoia do e posto con- . pro.iect•·s rehttú·os a pensões, s:o.be-se que o 
Junctu.mente em discussão, o seguinte ora.dot· a.p1·escuta. requerimento, pedindo que 

. R~ueiro gu~ op1•ojecto n. 124 se.ja. r emet
·ttdo a comm1ssao de orçamento. afim de in· 
terpor o seu parecer. . · 

Sala elas sessões, 12 de setembro de 1892.
, • ·Cesa,·io ~llotta. 

sobre '" lles a. c-ommbsiío de orçamento intel'po
nha ~eu p;•recer, e a razão é oh'Vi!l.. 

Nilo tem prerenção alguma contra nenhuma 
dag p~t:cion~u~ias .. . 

O SR. ?IIA::o:or:L Ft;LGE::o:cro -E estou con
'l"encido disto. 

OS&. CEs,uuo M oTTA •• • o intuito do orador 
e o seguinte: tmtando-5)> de verdadeiros fa-
YOres por isso que o são. na r ealidade. as pen

·o SJ."'. ~a:no~l Fulgcncio lem- sõe.> pedido.~. favores em gera.l de'~<·ido.:; pelo 
-bra que as ~ttctona.nas ECcebera.m <~;o go,-erno Est.a.do, porque a:> -peticionarias são filhcc; de -· 
· da.mona.rchia uma. pensa.o de· 1 :200S r eparti-, de seus servidores, o Est.'ldo só é obrigado 
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O Su. Tno>rAz DELFI:\"o-Apoiado. a fazel-os, quando as condiç,ües economicas 
são to.es, que o.> lavares não venham preju
dicar os dema.i.s serviços da. T:nião e especial
mente o seu credito. 

O SR. MAXOEL FüLGExcro - Já é lei vot<l.da 

0 Sn.. !'.ÜNOEL F ULGEXCIO - • •• levanta-se 
na. Ca.mara a opposiçiío só porque se quer 
fazer um" simples reversão 

0 Sa. CESARIO :MOTTA di1 um aparte. 
o Sa. Cosu JuKron. - Perdão : não é lei 

votada, ha crea.ç~o de nov;:,.~ despéza~ . O Su. 1fANOEL Ft.:LGE:s:cxo-Esta depe7.a não 
é nova. porque est.i. con:;:ignada em todos os 

O SR. CESARIO !\forrA - Xestas !.:On<lir;oiAS ot·o;ttment•:s. :\Lêm de que estes 40~ não vem 
estas pensües so podem ser concedidas dentro tmz~·r· a ruitm elo nos;o pa.iz. · 
da~ forç><lS ~o 9r•:nmento, e como nen~ <L ]Jt•o- o SP Cosn -h:xwrt-\hs con or ·em para 
pr1a com~u~sao ue ~ar.euda _poue wli:>rma.r ella.. •· · · ' c l . 
-cotnexactt<hLO a. re:>pelto dtts lor~~s orçamen· 
tarlas, o Ol".ldor sempre de modo im·arian·l, I O Sr.. 1L\NOEL FcJ.GE:s:cxo tem receio que o 
pooe que os projectos que lhe~ sii:o relativos l_lobre dcpu~ado por Ahgl.a.s: economico romo 
vão a commissilo de Ol'(:amento. t~ e contrar·ro ;t tudo quanto e de~pezas, venha 

Coníia muito no critet•io dn. commissão dizer qt1e o thesouro publico nüo púde cai·re
e si porventura o que n.!:<'\ba de }Xidir o J gar com n.~ommade4.00$ qne se quer reverter 
nobre deputado tôr justo, está cer·to ue ; as duas filhas :Oobrevn·ente do desemlx'\rgador 
que ella da.r-.i. seu parecer fa.vortwel, con- 1 Campos. 
1?rme pede o nobr~ deputado, e si assim o SR. . O.x.-r·A JTJ:\"lOR-Tem muitos outros de 
1ôr, o or:.:~dor desde Ja hypotheca o seu voto a igna.es circumstancias. 
esse proJecto. . . . . 
_Desde que a commissão clig-a. c1ue esta re>er· ? _sa. ?.L\~oE~ FULGE."'~.IO-:-E~t~ engadado o 

sao não vem onerar ao thesouro poder-se-Ita no~I ec.lepur.~~· a cam_ar,\ tem ".otado sem _a. 
aceitai-a. · ' ~enor oppo.~t<;<lo pensoes ~ra. YIUYas ~c rn1· 

sabe-se que na commissão de fazenda exis- II?res que .J:~ percebem me10 sol(lo (opotac!os e 
tem mais de 500 pedidos de pensão, to- 11« 0 o.pozado.>) • 
dos mais ou menos razoa.veis ; e, por canse- Ent1•etanio estas pensües já foram autori
quencia, si si tivesse de a.ttender ás justas re- ~adas e convertidas em lei. Portanto espero 
elama.ções dos pretendentes, o thesouro teria que a Cllm~uu• rejeita.rt~ o r equet'imento apre· 
de fazer de~peza superior áquella que com- , sentado p2lo illustre rept·e,entante de S. Paulo 
porta actuahnente. · ·~ porque esüt tlespeza não vem pe1.ar os coft•es 

Nestas ~ondicões, sem de modo algum que- publico~ ; e urna de~peza já OJ'çada e feita. an-. 
rer desat tender ao que <~caba de dizer o seu nualmeate. 
ill~tre rolle.,n-a, p~rmanece no proposito de, O SR.. CE-sAmo MoTTA-?.fas e uma despeza 
ped1r que todas estas pretenções, antes de l que dcsnpp;~rece com ~ mo1'te desta. senhora; 
serem votadas pela C;tmara, vão á commissão agol'<t o que S. Ex. quer é creur de.>peza 
de orçamento, a qual poderá dizer se pódem nova. · 
O)l não ser concedidos esses fa Ym·es, reque- ! o sr-~ . i\L~XOEL FULGE:\CIO- Pergunta. a. 
rtdos. . s. Ex..: j ulga que e (leS})erdicado dar a estas 

Não desejando romper com e.ste precedente, duru aenboras que vivem a parte de sua irmã, 
mantém o seu r equerimento.. quando ellas são fithas (le um homem que 

O SR. 1l~XOEL FGLGE'\CIO o11viu com o.tten- presto\~ gr-andes serviços, ao }Hl.!Z, qu~ndo 
<:.ão o acabou de dizer 0 seu illustrt\do col- e lias_ vtvem exclusiva mente desta mesq1Unha 
lega. por S. Pa.Ulo. pen~"o? . . . . . _. 

Está certo . de que 0 nobre . deputado S1 ~. -~x., acha que ~ :nJ~Sto, ~n~o con-
procede de accordo com sua consc1encia . ca- d~mne-~v. o prcjecto ~. tod,\o a~ pen~,~ conce· 
be-lhe, llOl'érn, LHzer a s. Ex. que nesta' Cu- d1uas a vmvas de nulitare~ e ~e ma.g1st.radf?S . 
rnara e mesmo na áctual sessão tem-se con- . O S~. C:osu !t:~I~R-::-Esra. e a Yerdad~lra 
·cedido diversas pensües e pensões eleradas a theorra; mo nao e JUS•-tt;a, cl(l.r a uns e na.o a 
vi uvas de militares. . • outros. 

0 SR. TIIO~W DELFl~\0-E rrrandes pensões. 0 SR. ~IA:-:OEL F't:LGE:'Clo-Qua.ndo Se ped~ 
· :' a revers<~o em benefic1o ele uma senhora, e 

O SR. MAl\'OEL_FcLG~l\'CIO- .•. e que mers- isto onerar os catres publicas. 
cem toda a cons1ueraçao da Camara. Mas, a . . , 
estas viuvas, além do meio soldo que perce-- ~ 8~. _GosTA Jo:\IOR-\. Ex. quer dar 
-bem, ainda. o Estado vae dar-lhes outros ma1s ~oosooo . . 
fa.vores; entret:l.nto que para as· filha.~ de um o SR. MA:'-;OEL Fcr.GE':\'TIO diz que não e in
lll.agístrado que prestou relevantes serviços a. ter.s&Hlo nest.t questão ; S. Ex. bade ter re
este paiz por espaco de muitos annos:.. parado que embora não tome pa-rte nas discus-
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sõe~~ da Cama• a, porque· nã.o gosta de ser obs-

1

. A Cama.ra que decida pelo mod~ por que 
trueioni~ta, encara as questões r~om a maior julgar ma-is conveniente; o orador JUlga tJa 
isenção de animo e e contl•ario a estes Pl'O- explicado o seu voto. (Muito'lmn.) . 
jectos que veem onerar o tliesouro publico. I 

Mas nesta questi:tu abre urna ex•·epção, não o ~r. '!teveriuo Vieira pede 
porque Hgue interesse algum pes~;Qal em re- desculpa ao seu honrado collega, di;;uo re
lação a e~ta.s tlua.s senhoras, mas porque en- 'pr.;:;l!ntanb d ~ Mina,, para intenír neste 
tende que a questão e de toda a justiça que debate. 
se faz a e;,tas duas senl10ras que estão YÍ- E' o :p:·imeiro a fu:zM justiça ..os intuitos 
-vendo na maior- nece.,sidade, tratando-se ex- do nobre deput •do, mas rle>e conr. s•ar que 
c:lusiva.ment.e lle um pequeno obulo que nü.o a al'g"m•ntacão de S. 'Ex., que a pdncipio 
traz c.lespeZ<t nova. ia íàzenuo brech:1 no espírito do orador •.. 

O SR. CosTA .Jc:-o;mR-~'ão apoiado. O SR. CosTA Jt;NIOR- E' por qu~ V. Ex. 
O SR. !1-L~NOEL FuwE:>~cro-COnclieceo 0 , estava despravenído. 

l1nado mugi;;trado de cuja famllía se trata O SR. SEVERINO VmmA .... acabou reve
agom; em juiz d.ist.incto e escrupuloso que !ando-se inteiramen.te especiosa. e ~em. funda
vivendo po1· longos o.nnos corne> .:uiz de di- ruento . 

. reito no interior uo estado_ de _:11-Iit~as, alli pro- o SR. l-I.~ NOEL FULGENCIO- Será defeito 
. ced. u ~emp1'c. co_m a m;1.19r .JUStiça e com a ua minha j 11telliwencb . 
. ma.10r rmparcml1dade. contmuando como de- e 

semba.r~wlor da .Relação da Côrte a prestar O SR. SE'.-Ell:'""o VIEIRA- Nilo, ~e·1hor; ar-
os maiores e os melhores serviços... gume11tou murto ~em ; ma;;. r:o caso de que se 

trata a pens>io f01 um a.uxrho p1•estado pelo 
O S~. CEsAmo ~oT_rA-Posso da! testernu- Estado :•os d >scendentes dest:l illu ·tl'e servi-

nho dis3o mas, na.o e es.::a a questão. dor da patria, porconsidr~ra.;[o a ell< pr;)prio 
O SR. MANOEL Nt"LGE~cro ... e não se póde e em hom ·lhg·em a sua memoria.. 

negar aos filhos dos grande$ patriotas os Mas, e-tas pensões só ~e .)Ustifk tm quando 
meios neces>arios para que tenham umaexis- são desti•1ada; a prover sómente aos l'ecursos 
tencia decente. necessario; ra•'a. a existencia. 

O Sa. CosTA JnloR-Então façamos uma 
lei geral, decretemos que todas a8 mu~heres 
e ftll!os dos homens de bem que tenham 
prestadü serviços ao paiz, fiquem com o seu 

As :filhas do de>embargador Innocencio 
eram trC!S, e tinham cada U\Ua 400~, pensão 
que foi julgada pelo poder competent~ suffi
ciente para a subsisteocia de,tas tre.; se
nhoras . 

M:ls, si <~.qui estas tres senhoras repre>en
tam o divisor e a parte de c:~da uma o quoci-

0 SR .. Trw~tAZ DELFir;o-Mas não são tantas ente. desd. que pelo pl'ojecto rlimin·1e-se o di-
as pessoas nestas condiç,ões. vi:;or, 0 quociente h a de augrnentar, e passa-

. futuro garantido pêlo Estado, embora arre
bentemos o themuro. 

. O SR. CosTA JuNIOP.-Eu nego as pensões rào estas ~enhora.s a. rec~l!er mais •!o que 
em absoluto. aquillo qlle se julgou neces;ario para sua. 

O SR. l\ik\OEL FULGEUCIA.-declara a S. Ex. sub~istencir1 • . . 
que e contrario ás pensões a farnilia.s que S1 se trat11ss~ do pa.tr1morno do des~~bar~ 
ficam na. abundancia; mas á.s que ficam na. gad·~·r.lnooce~~lO, a p~rt~ que p~rt~ncr.a ~ 
miseria, tendo 05 seus progenitores empre- her~:.e1ra_falle"'d" pod.ia._1everter ~-~ outra~, 
gado sua existencia no serviço da patria, en- mas aqm trata-se ~aqu1llo que pe. te~ce ao 
tende que nii.o se deve n~o-a.l-as. · Estado,_e port.mto e o caso de fazer-.:M uma 

E' mesmo contmrio ás pensões e aposenta- ec,•nomtn. · . _ 
dorias. . Es-as senl~oras _ cJotin~mmo a receber a 

, me;.ma pens~t:1; mt'J terao vantageas, mas 
O Sa. CosrA JT."NIOR- E outra praga. t:.mbe n nã•J sotfrerão desfalqm aigum no 
O SR .MAXOEL FULGEXcro _ .. mas abre excep- que recebem. · 

ção quando se trata da pobreza dos desce11- p,ll'W..nto. 0 nobre deputado nã.<J tem ra.zã,o 
dentes e da invalidez dos funcdonarios que nos seus argumento~. 
estragão sua saude no serviço publico. 

Declara ao nobre deputado que o anima.m. os 
mesmos sentimentos de economia, que devem 
animar todos os brazileiros, principalmente 
nas critlcas círcumstancias em que nos acha
mos; ~as esse sentimento não vae ao ponto de 
ter uma opinião tão ah:oluta. como a do nobre 
deputado. 

O Sr. Thonut.z De_lfiu.o Sr. pre
sidente.- Tomo a palavra, depois que o 
nobre deputado :pela Bahia acabou de expli
cou oom a mathematica que não se deve i'azer
l'everter a pensão de que se trata, para, 
tambem com a ma.thematica., mostrar que eUa. 
deve ser revertida.. 
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Disse S. Ex. que a. pensão fora dada porque 
o poder competente ,iulgou absolutamente 
necessaria para fazer a manutenç:.ao de u!!la 
das ftlhas do desembarga.dor Innoconclo, 
400$'000 annuaes. · 

Mas, quem não s::.be que tres l)ess?as. q.ue 
vivem juntas (e isto é tambem dos p~mc1p10S 
economicos. é t.tmbem umll. matllematH'.a, um.a 
matbematica um pouco mais elevadu., mats 
desenvolvido.), quem não sab3 que ~1 tres pes
soosjuntas pó<lem viver, cada uma. della.s. 
tendo 400$, as tres separadas vivem mal com 
400$ cada uma. 

Veja a Ca.mara que o_orador :rtã.o ~e afasta. 
dos princi pios mathematwos ; a. d1tferen~ que 
lla entre o nobre deputado e o orador e qua 
este Jaz appliC'ação mais larga, 

Já se mostrou que os serviços do cid~ã0 
faltecido são grandes e a Cama.ra tem vota 10 
pensões nbundantes :1 indivíduos que nà.o es
tão nas condiçOes das filhas desse ex.-serven
tuario da Ilação. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA - V. Ex. não OOll· 
elua s~m demonstrar que as despezas oeces
sarias feitas po1· duas pessoas sito absoluta
mente as mesmas que devem se fazer com 
trcs. 

0 SR. THOl!A7. DELFINO '- 1\'ào querendo 
demorar-se ma.ís tempo na. tribu.na.! ~~nt:\·se, 
dizendo á Ca.mara que votar esta msJgmfican!R
qua.ntia não será. aggra.var o estado fi
nanc~iro do paiz; não e com quan_ti~ dessa 
éspecie que as nossas aconomtas lt"<~.O por 
a.gua abaixo. 
: Tra.ta·se apenas .de éon~ib~ír pa.~-a. à. rua.nu
ten~.;to l!i!!na. de mulheres pobres doentes, 
des!tmpa.radas, filhas de um distindo fnnccio
nar io pnblico. 

Ninuuem ma.is pedindo a pa.la.n:-a. ·fica. en
cerrada. a discussão e adiada. a. votaç-Jo. 

Discussão unica do project:l ~. 95, d~t~ 
:mno, a.utorisando ci governo a ele:v!'r .a. 100~ 
a pensão de 50$ concedida. pelo. governo pro
visorio a D. Cybele de Mendonça Souza Mon
teiro, viuva do ten?nte honorario do exe~·cito 
Heleodoro Avelino de Souza. Monteiro. · 

Vem á. mesa, e lido, al,)Oiado e :posto em dis· 
cussão o· seguinte 

Re~rimento 

Requeiro que o projecto n. 95 seja remetti-
do a oommis..~o de orçamento. . . . 

Sala das sessões, '12 de setembro de 189-.2. 
Cesario Motta_ 

Ninguem :pedindo a pa.la.vra.; fica. a. discus-
·~ encerrada. e arlíada..a vota(-lo. . · 

Discussão unica do projecto n. 159, deste 
anuo, autorisando o governo a conceder ao 
1• escripturario da thesourarilt de fazenda do 
Amazonn.s, Emiliano Olympio de Carva.lho Ra· 
bello, um anno de licença, com os vencimen
to;; a que tiver tlíreíto, :para tratar de sun. 
saude onde ]JJe conviel·. 

Ningnem pedin(lo a palo.Ha, fica ence1-rada 
<t discus&io e utlittda u. Yotac:ão. . 

Discussii:o unie<t tlu projrcto 11 . !;')(i, deste 
anuo. autorisando o goYcrno a <:on~ideror :1. 
ret'ormacompulsorin,mcnte daü11 ao olllcil~l de 
fazenda de 2• classe, Antonio Mariauo &tneto 
Pereira. Pinto. ll<t effectivid::ulc do po~to de I• 
tenente, em que roi grauu::ulo, p~udo sua. 
gmduaç.ão á. do posto immediato. 

OSr.l.~~t.u.m.ba vem :~.penas explicar 
aos poucos companheiros que o ouvem o que 
pede o Sr. I" tenente Antonio MarhLno Pereira 
Pinto, o!IIcial de Jhzcnda da armada. · 

E' ques:tão !le inteira justiça. . 
· Essa officia.l quando prm•lamou·s~ a. Repu
blica. occuposa o tl-! 1lo& 2"' tenentes do corpo 
de fazenda. 

O illustre almirante ·wandenkoll• que então 
assumiu a pasta da m<winlla em vir·tude de 
ha. "l'er trazido no sen progm.mma. a. reforma. 
com pulsaria d~t armada deixou de promove1• 
esse orticial que a.~im se consen·ou ··orno n. 1, 
como porta-ba!!deira dá. antiguidade da classe 
do; 2 • tenentes do corpo de fazenda, durante 
4 ou 5 mezes. á espera que o nobre ministro 
orga.oi53.$Se a reforma. com pulsaria, que I'!lais 
tarde foi levada a. effeito e que o apanhou, 
vh<to como elle jâ t inha a. idade que a ler 
exigia.. Por eousequencía. e ev:ide~te que elle 
foi C)ntra a sua vontade pt'eJUdJcado, por
quanto a Jei é muito dara ; todo o official qtte 
che"ar ao n. I , ha.vendo va,"a.deve immedia
tam~nte ser uro novido ao posto s?-;::uinte. Si 
não o fJZer.om,·a culpa não é delle; esperou 4 
mezes e só então na re1'orma compulsoria o 
relormaram oomo 2• tenente, graduado em 
1• tenente. 

Parare ao orador que é evidente a just iça. 
!!Ue procede ao pedido deste ofliciaJ, princi
palmente q u~ndo o proprio J>arecer uiz q_ue 
esse otncial e um v~ltlo. serVIdor da patr1a, . 
q,uefez toda a campanha e que tem29 annos 
e. 3 Jlleze$ ue sel'viço. 

Esse officia.l apenas pede que o Congresso 
pratique um acto de. raparação, faze!J.dO ~olil 
que a sua reforma. seJa no posto eífectivo Y.e 1• 
tenente, pcmo a que elle tinha direiro, si a rei. 
tivesse sido cumprida. 
Ae~àita que a.s$m j ustifie9. (I ~edido, e que 

a. Cama:ra. fará u:m acto dejnstiÇ<~. approvando 
o projecto. 
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Vae a imprimir o seguinte 

PROJEC!O 

N, 154 A-189".2 

1Uàacr;<1o do p1·ojccto n. 15-f. .'!. do con·cttte a»M flxcr.ndo a despe::a do Jlinistc;·io da F~emla. 
• 11lt!'a O CZB?'Cicio de 1893 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. • O Presidente da. Republica é autorisado a despend2r pela 
· repartição do Ministerio !la Fazenda, com o.> serviços designados nas se~ 

guintes verbas, a quantia de...................... .. ........... ....... 69.822:205$825 
1 Juros, a.mortisaçã.o e· mais despeza.s da. divida. externa.. . .. . • . . . . • . . . . 13; 387:808$000 
2 Juros, amortisa~.ão e mais despezas dos emprestimos naciona.es de 1868, 

1879 e !889 ...... · ••...••..•..•...••.. . .......................• 
3 Juros, amortisação e mais despezas da divida interna fundada .. . .• 
4. Juros da divtda interna não fundada ..................... .. ..... . 
5. Pensionistas ............. . ..................................... . 
6. Aposentados ......... ..... ............. .... .... ........ ....... .. 
7 empreg-ados das repartições e legares extinctos, sup1Jrimidos os -venci

mentos com procuradore.<> fiscaes, fieis de thesoureiros e de pa,aador 
e praticante<> sem concurso ... . ......... . .......... ..... ....... . 

8 Thesouro Nacional, reduzido o :pessoal com a creação do Tribunal de 
Contas e na fórma. da. ta.bella anne:x:t~. .. . . . ... .... . ............ , . 

9 Tribunal de Contas .. .... ... ..... ... .... . .... .... .......... .. .... . 
10 Caixa. da. Amortisa.ção •..• •.• · ..... .. ................. . .... . ...... . 
11 Alfa.ndegas, supprimida.s as consignações para. : 

23 addidos officiaes de descarga....................... 41:400$000 
1 addido agente de tra.piche .......... · .. ........... · 1 :800~' O 
1 a-judante de guardarmór, por ser .. iços fóra da bar1•a. · l :800 00 
Jo e 2• commandantes dos guardas........ ............ 1:20 000 
3 . fieis de tbesoureiro, extraordinarios •..•...•.•. ••• • , 1 O: 80 
2 auxiliares de embarque de cafe......... .... . . .. . .. 3:040$()00 

todos na. Alfu.nde.,<>a. do R.io de Janeiro. • . .. . • . . • . • • 60: 040$000 

12 Delegacias tiscaes em S. Pa. ulo, Minas Geraes, Cuyaba; Curitiba, 
Therezina. e Goyaz, conforme as tabellas anne:x:as .• , •.•.••••.•.• 

13 Mesa de Rendas ....... ............ ...... ..... ......... .. ... ...... . 
14 casa da. Moeda ... . .. , .. ....... . ; ... . ...... ................. ... ... . 
15 Imprensa Nacional e Diario 0/ficial •. • •• •• , ..... ... . •••. .•• •••••• • • . 
16 JUiZo dos feitos extinctos ....... . ................................. . 
· Suppri.mam-se, por passar o ser;iço para o juizo seccional. 

17 La.boratorio nacional de analyses ...... . .. .... . .. .. . ... . .. ... ..... . 
18 secções de estatística commercial annexas ás associa.ç(íes commerclaes. 

Supprima-se para ser feito o serviço nas alfàndegas, aproveitados os 
· . empregados a.ddidos e como secçãQ da repartição fiScal. 

19 Administração e custeio das fa.ze.ndas e <fes~zas com os proprios 
na.cionaes, inclusive a Quinta dà Boa. Vista ..................... . 

9 . 038: 805$000 
18.312:347$000 

7:000$000 
2.533:007$000 
2. 712:118$000 

600:000$000 

472:798$000 
240:600$000 
193:942$000 

5.847:532$122 

118:800$000 
247:477$000 
637:480$000 
680:000$000 

$ 
43:000$()00 

$ 

94:314$000 . 
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20 Ajudas de custo. . • . . . . . . . . . . . . . • • • . ..•.........•......•••.•..... 
21 Gra.tificaçõF>s para. serviços tempora.ríos e extraordinarios ...•.•..... 
22 Juros di versos ...................................•...•......•.... 
23 Ditos dos bilhetes do Tllesouro .................................. . 
24 Ditos dos empre:;timos do cofre dos orphãos ..•....•...•...•....... 
25 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e montes de soccort•o .. . 
2<3 Commissü~~ e cot'l'eto.gens ........................................ . 
21 Ditreren(;ns de c.tmhio,, .• , .•.. , ................................. . 
28 Obt·us: 

Sendo pnra. a. Allhndegn. da Ca pita! Federal : 

Pessoal tecltnico .................. ; ..................... .. 
CllllSCrYni·ilo dn!l obms hydrau licils ................. , .••••.. 
Dito. de a.,..parelhos e machinismO$ l!~·draulicos .....•.....•.• 
Con~er\"n\'áo e melhoramentos do.~ nctuaes armazcns ......•.•. 
Acquisi<;><i.o do ma.teria.l fixo e rodante paro as capatazias .•... 
Concerto do g"rnnde armazem ............................. . 
Construcçf~o de noYos armazens · .......................... . 
r.(Jnstrucc;.ão do caes lia. Alli1ndega ut~ u.o Arsenal de Guerra. 

lG:B00$000 
l5:000:SOOO 
10:0008000 
30:0008000 
30:000$000 

100: ooosooo 
150:000$000 
300:000$000 

551:800$000 
Para execução do decreto n. 31, de 12 de janeiro de 1892. 100:000$000 
!00:000$ pa1•a a construcção da a1fu.ndega. em Mam\.os, 

sendo metade no exercicio.. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . 50: 000$000 
Para acquisi~ão e melhoramento do Jnaterial da a.lran-

dega da. Bahia..................................... 50:000$000 

29 Despeza.s eventuaes ................................................ . 
30 Reposições e restituições ................. . ........................ . 
31 Adea.ntamenw da g-c1rantia estadoal de 2 °/o ás estradas de ferro da. 

Babia e Pernambuco .....•..•.......•.........•.•.•.•.•.........•. 
32 Exercício; findos ................................................... . 

33. Creditas especiaes, sendo: 

Pedidos na proposta ................................. . 
Pagamento de juros e amortisação de emprestimos, 

feito pelo Estado de Sergipe e de que o governo 
é fiador .•.•..•••. ••.•.••.....•.••..•••...•.••.. 

Idem idem do Estado do Piauhy ................. . .. . 
Juros e amortização do emprestimo contra11ido pelo 

governo oom a casa Rotscllild, de Londres, e 
pagavel no exercício ................... , ........ . 

Fiança do emprestimo à Associação Commercia.l.do Rio 
de Janeiro ........... , ................... , .•.•.• 

70:000$000 

11 :509$-?70 
42:418$619 

9.335:000$000 

325:036$180 

239 

20:0008000· 
20:000$000 

250: 000~'00() 
480:000$000 
600: 000$000 

1 000 : 000$00(} 
30:000S000 

$ 

956 :800$00(} 

I 00: 000$00() 
90:000$000 

450:000$000 
800 :OOO.~OQO· 

9.868:377$703 

Art. 2.• E' restabelecido em seu inteiro vigor o art. 20 da lei de 30 de outubro 
de 1882, com a limitação do art. 20 § 1• da. lei de 3 de setembro de 1884, que reduziu a. 
4000 contos a somma dos creditos supplementares a ser abertos pelo governo, no ex· 
ercicio da. presente lei • 

.Art. 3.o Nenhum serviço serã. mandado executar pelo governo sem que esteja . · 
consígnada. a. verba para. esse, na. lei do orçamento, devendo o governo aguardar essa 
designação para pôr em execução a ·lei que o determinar. 

Art. 4.~ Nos termos da Hmitação do art. 3•, o governo porlerá abrir, no exercicio 
lla presente lei, os creditas supplementares necessarios para. as verbas incluídas na. tabella. 
a.nuexa. á. lei n, 36, de 26 de janeiro de ·189'2. · 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 1B/051201 5 11:37 - Pêgina 19 ae 34 

240 Sessão em i2 de Setembro de i892 

Art. 5.• E' o Poder E:~.:ecutivo autorizado: 

I. A rever as pensões concedidas sem lei do Congresso Nacional, devendo apl'esenta~ 
a este, na p1•oxima sessão, um estudo das condiç_ües em que se acham O> pensionistas e 
quaes devem ficar privados dns que recebem, por não se a1:harem nas circumstancías ele 
receber es.-e favor. 

1!. A expedir novo regulamento para. o Labomtorio ;..racional de "\.na.lyses, que func· 
ciona na. AilanuPgtt ua Capibl Feder:tl , comtnnto que as t.uas correspondentes às analyse~ 
dos producto:> importados niio cxceua.m de 5$ cada uma. e a despeza. com o pes.<>oal e materiat 
do Jaboratorio s~ja. fixada em G3:000$ annuacs . 

Art. G." Si"w crcadas delc:-.-acius llscac·s do Thcsouro Fedct•ul nas ca.pitues dos estados 
de S. P:\Uio, ~1inns Geroe>'. ~f~~tto Gro,-so, Par~\ná, Ptauhy e Goyaz, com o pessoal e 
vencimentos das ta.bellas annexas, autorizado o governo a tlar-lbes regulamento. 

At•t. i ." E' reduzido ao numero J~ funccionarios constantes da ta.bella o.nne:Iao pessoal 
, do Tlll•sottt'O.pa.ssa.ndo o a.ctua.i. de a.rcesso llas dir~torias de Tomada. de Contas e o excedente 

dns outros t!irectorias ll. occupm· emprego de igual categoria. no TribunaJ de Contas, dentro 
dos liRlitCo< da tabella. f\xada. p:J.ra e>se tribunal. 

At•t. 8." Os govet•nos dos e~to.dos 1)Q(lerão crea.r, ~1 e uccordo com o da Uniã:o, laboratorios 
-de analyse:s, annexos ás a.lfi~ndegas respectil7as. 

Sn.lit rl:JS commissiles, lO tli! seteml>ro de I 892. - li',ories r.{,, Cru::; .- L. Fi~Meil·as .-Al
cides L imr.L . 

Tabolla A 

• 

Tri~ua:tl de Ü6nt.;Ls 

! 

' i Presidente ..... . .... .. . . ........ . . .... .... . .... .. 

.\ Directore• .... . ... . ... . ....... . ......... ..... .... . 

8:000$0JO • ; ; l);j(J>;ool) \ i-1:0()0${)~ H:OI)()$000 
i 

s:"coJs;oo -~, oo~-~ooo 1 1!: 001:>$000 4S:OI)()~ 

3 Sub-diroet<>ro• . ..... .... . ........ . .. . .. . .... ... .. .. tl:000$000 ~.:000$000 l ~ ; 0001;>'000 ~7:000$000 

i. Secrcbrio ..... . . ..... . . ...... _ .................. .. 

1 
i2 Primeiros es-criptur.1.r!os ... . . •• , ~ .•. t •• , ••••••• • 

4:000$000 ~:OOO$C00Í li:000$(100 õ:OOOiJOOO 
. i 

3:~00$000 l: GtJ ~'-000! 5:000$000 60:000~000 
. 1J: Seguridos escri pturarios, ~ ... ..... . , . . • •.•.. ...• . . . .• 

iO TerceirQs escripturarios •.. . ... . ........ ~ ~· · ···· . 

. ·1 C..rtorario ............ . . ........ . ........... : ... . 

1 Ajudan!e •. ~ .... . ......... . ............... , ..... . . 

i CoDtinuos ............. . : .. . · ...... : . ............. . 

3:000$000 1 :000$()()0! 4:000$)•)0 48:000$00U 

2:000$0(10 1:000$000[ 3;000$00)/ 3Q.()()OSOOO 

2:000$000 ! :~=! 3:000$000 3:0~"000 

t:o·:osooo 1:800$000 1:800..~ 

1:000$000 . ·lootOOOJ t:t~_o! 2:800$000 

i 2\0:60~ 
j I 
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B 

TBESOURO FEDERAL 

;\cceilo o pessoal inili(~do ua tabdht A. tlu nnnexo ao rtlatorio do miHistro, IOlll os feileimcaws admte;, que nãc 
l'odcrn ser a.lterados em l:i dtl orç:uotnlo 

o § c .~. 

~ C • t:: ;;: 
~ ~ 

-.: 
~ ;;: ~~ &3 

o 
E~IPREGOS ~ ~ r- = 

"' c ~ 
O " o~ 

!:l ~ 
.._;,: :.. 

!!. c :j c "< 
{5 ç: c 

Ministro . ... . . ........ . ... .. .... . ..... . . ... $ 2-1:001!.3000 $ 2i:~ 

Directores . ... .. .. •. . ..... . . . . • . . . . . . .. . . .. G:OOO~OO 3:000.;000 9:00()$000 2i: 000.~000 

4 Sub·diree~ores ............ ... .. . . .... . .... . 'i:SOO()OO~ 2:400!;000 7 :~00$ilOJ 2S:soo,;ooo 
~ OOlciaes do Contencioso . . .. .•.. • , .•.•• • , • . 3:200~000 i :COO~OOO 4:sooaooo ~:5:l0.,.~ 

22 Primeiros escrlptu rarius .. . .. ... . . ...... . .. . 3 : 200.~000 'l:G00$000 4:SOO~JO 105:6~~ 

18 Seguml os ....... ........ ... 2:400.~00 1:200$000 3 :GAJO~OV 64 :soo.:ooo 
i S Terceiros ············· ··· ·· 1:600$000 800$000 2:401)$1:00 ~3:2003000 

11 Quartos ... .... ... ... .. .. ... S00$000 400~ 1:2~000 16:800$000 

!hesoureiro ... ... ....... . ... . .. . . .. , . . . .. . 5:000$000 3:000$000 s:ooo;;ooo 8 :000~ 

3 Fieis ...... . .............. . ... . .. .......... :>.:6005(100 1:400${100 4:()0()$000 12:000~ 

P:o~dor ............... ...... .. .. ......... . 3:000to00 2:200$000 5:2(10$000 5:~000 

4 Fieis ........ . . ............... . ..... . ...... 2:·100$000 1:200."'®0 3:SOO:SOOO {4:400~000 

C:.rt<>rnrio .... . ..... ... .. . ......... . ...... 2:400$000 i :-200::000 3:600$000 3:600;oo<l 

Ajudo.nle ................ . .... . .. .. .. . , .... 1:~"000 600$000 1:500~000 1:8003000 

·PorteirQ ....... .... . ... .. . . .... .. . ...... ..... . . 2;.;.00~ 1:200.}000- 3:000~000 2:·100$000 

Ajucr~nte .. . .. .. ....... . ...... . . . . .. ....... i:G00$000 800$000 2:400$000 2 :~0DÇOOO 

ta Cou&.W.uos • •• • •• • • • •• • . •• •••••• • • . , .• • • • .• • 9J0$000 ·IS~COO 1:44.0$000 23:010~000 

Corre!cs ............... . ., ............ .. . . 1:200~000 500$000 1:700$000 6 : 800~00U 

G.u!INETE DO :-li~ISTRO 

Officinl de go.bin.ct e, ........... .. .. ., .. • .. • $ 2:l00$000 :>. :4011$003 $ 

! Auxilia res............ ....... ...... ........ $ i:000$)0J i:OOOSOOO 2:~ 

Delegndo. .. . ... ..... . .. . .. .... .. .. .. ... . .. ... ~ 5:~000 $ 5:000$00() 

2:451lil001> $ 1:900$ó)00 

41%:9~ 

2 Escriptur:uios... .. ...... . .. .. . . . . .... • .. .. $ r 
.· C&Jllar.l V. V St 
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o 
TabeUa do numm,, dme e rencimnntt.s dos emprcg~JJs d:~ Delcgacil Fi.~cal em S. Paulo 

F.:MPRE:GOS 

Delegado ..... .... ........................ . 

Primeiros estrip~urnr:os ................ . . 

Segundos 

're..cclroa 

Quartos 

Thesour~:ro ............... . ..........•.•.. ; . 

1. 

2 

2 

9 

2 

Fiel....................................... i 

C:trtor:u-io, .. ..... , ... ......... , . , ..... , .. 

Porteiro ••. •.. ~. , ....... .. ... .. ..... ... .... i 

Continuas ..• •.•. ..... ..•........ . •. ..•. , . . 2 

15 

..< 
< 

EMPREGO~ 
o 
Zl s: 

Delegado . ... ......... ......... .... .' . .. ........ i 

Primeiro escrlplurario .................... , • , • 

Segu11d0 ~ ... ................. ...... 1 

Terceiro . ·· ~ ·· ..............•... 
Qaartos • . ........................ z 
Thesoureiro ... .......... . ......... .. ..... . . .. . 

Porteiro e cal'hr:.rio ......... . ....... ........ i 

Co!ltinuo • ... ..... . . _ ........... ............ • .. . • • • • 

p 

<O 

~ 
~ 
;; 
o 

a:ooa~oco 

3:000.~00 

2:000~0 

1:ooo;ooo 
000~000 

s:~a 

t:-100$0()0 

i:~JOO 

1:4.00.3000 

600.~ 

D 

.. 
Q 
< 

" "' Q 

" o 

3:200$000 

2!1lOOSOOO 

i:~ 

1:2005000 

l:IXlO!OOO 

2:6003000 

1:300$(100 

700~000 

VE~CI:IIE:\1'0$ 

.~ c: 
"' "' ~ 

< ..:~ -' 
= e:~ 

~ 

~ t; 

" 
(,:.:Jl ... 

" ~ , 

!!:0~ 5:~0 :;:000~ 

i:G~OOO t:ilOO.'!OQO 9:~~000 

1:~ 3;~000 B:~ 

soo.:ooo 1:SOO.j000 a:ooosooo 
·100.~ 1:000~000 2:000QOOO 

1:800$000 t:SOO~ 1:800~ 

li(l()$000 2:000.~ 2:000.3()00 

500.~000 1:500$000 i:joo~ooo 

000~000 2:!XIO.';OOO 2:0JO.:ooa 
-100."00:1 1:000!!000 2:()01)$000 

3S:iOOSOOQ 

VEKCI::UENTOS 

o o I< .., "' "' ""' "' '( .. :: .J:f: 

" ..... 
0: .. ~ .. .., 

o:l o" i= .... ;.. < < o s " 
Q 

i:ilOOSOOQ ~:800SOOO -<:800$000 

i :OOOSOOO a:ooosooa 3:000$000 

800$000 2:-lOOSOOO 2:4.00$000 

600$000 1.:800~ t:SOQSOOO 

500YJOO i:5003000 3:000$JOO 

1: HlO~OilO ~:000$000 4,000$000 

i~'OOO 2:000~ 2:000$000 

300$m 1:000.~30 t :oootQOO 

22:000$1)00 
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E 

T~Ldla J~ num~ro, d<Lss~ c \'Cncimootos tl~s empregad'Js da D~ICfiLcia ~1 iscal em Cuyahá 

EMPREGOS 

Dole:;ado .•••• •··••··•······•· •••••••••.•••.•.. 

Primeiro eseripturArio ......... o ••••••• o ••••• o 

SegiUldo 

'Terceiro 

Thesoureiro ................................. .. 

Porteiro ê eo.rtorario ............. , .......... . 

Contínuo ••••••.•••••••••••••••••••••••..•.•••• 

3:200$000 

1:000$000 

i:200SOOO 

i:000$000 

2:!00~000 

i:OOJSOOO 

700$000 

F 

'/E:\CHIEi:'íTOS 

:!:GOO~OOO 4:S00.$000 

soosooo 2:-too:ooo 
fillOSOOO i:SOO$(ll0 

600~000 i:GO~ooo 

i:ii)()$000 3:20o.;ooo 
500~000 1:300~000 

300$()00 1:000~000 

243 

4 :SOO:SOOO 

2:400i;OOO 

i;SCO~OOO 

i:õ00$000 

3:200$000 

1:600~ 

i:OOOSOOO 

16 :'l!O,SOOO 

jla~clla do numero, dasse e vencimentos dos empregados das Ddega~ias Fista~s em Ourityba, Tlterczina e Goyaz 

YE:S:CD-!ENI'OS 

~ 
< .~ o o o "' " EMPREGOS "' "' "" "' "' "' .. ~ "'~ .... 
r:l z; .,,. ., .. 
=- "' ;;: .. ~ ..... 

"' ~ 
o~ o<> .. "" .... 

o " o " "' c 

Delegado .................................... .. 3:200$000 i:GO~OOO 4:S00.SOOO 4:800$)00 

Primeiro escriptur3.rio.. • . • • .. ... • . • . • •• . • . . . . f i:300SOOO i00$000 2:000SOOO 2:000,.~ 

Segundo .. 1:200.,~J() 600{00~ t;Súl$000 1:800$000 

Thesotll'eiro .................................. . 2:~00$000 1:200$000 3:600$000 3:000$00(1 

.·Po~tetro e ca.rtor:1río. ~ ~ ........... 4 ...... 4......... i 1:000~000 ,600$000 1:6011$000 1:600too0 

~ontinao ..... , • • • • • .. • • .. .. • • .. • • • • • • • .. .. • • • • 1 700~000 300$000 1:000$000 . 1:000$600 

6 H:Sil0$(!00 

------------------------------------------~--------~--------------
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Vae a :mprimir o seguinte 

PAR.ECt;;R X, 9)-1892 

Approva as elciç1i~s a qw~ sv procedeu no es.'a
do Cearri a 16 de ,ittlh•J do cwrente amw c 
reconhece ciJmo i]czw!arlo ?!elo »zes .. w e.~wt/ o 
o capiet!o .·il;i·cdo J"sJ Barbo.>a 

Apuradas as 224 netas da eleiç~io qu~ se fez 
a )() de .i ult•o ultimo no estado do Ce:tl'i.l, para 
preenchimenlo da ,-aga deixa(}a. p~lo depu
tado Alexa-ndre .Jose Barbosa Lima, eleito go
verna.dor de Pernambuco. obteve-se o seg-uin·· 
te 1-esultado : 
Capitão Alfredo Jose Ba.rbosa l 4.0i0 votos 
c. outro; menos votados. 

O Sr. deputado Ma.rtinho Rodrigues apre
sentou-se à. t'Ommissão e contestou a legiti
midade da eleit,:<lO, sendo a principal de SUas 
a.rguiç:ões O que Ee refere a Ol~qanisaçao pr o
uisoria dos municípios do Ceara, ao tempo em 
que se procedeu a dita eleição. 

Dispondo o art. 59 § lo da lei de 20 de ja
neiro de 1892 que nos e.~ta!los em que nã o 
tenlm havido eleição para a constituição do 
governo municipal, competirá ás ultimas ca
maras municípaes eleitas o desempe1:1l1o de 
f()das as attribuiçÕ2S eleitoraes, - parece a 
commissã.o que bem feitas fot·am as eleições 
procedidas no Ceara a 16 de jutllo, visto que 
1óra.m alli o~ municípios or•ga,nisados por de
crew de 26 de abril do corrente anno, que 
mandou vigorar, com algumas modifica<:.ões, 
o decreto de 4 de janeiro de 1890, que orga
nisou a intendencia municipal da capital 
(art. 3• n. 1 do decreto n. 2'3 de 26 de abril 
de 189-2, publicado no Correio Offic i!tl do 
Ceará). 

Fallando o est.'l.tuto eleitoral da Republica 
« nas lei-s que no5 estados tenham sido decr e
tadas », não distingue entre os decretos ad 
re{erelld.wn de um governode facto, e os ema
nados de um governo ordinario, constitucio
nal. Além disto, a commissão duvida que •~ 
constituição do governo municipal, a que se 
refere o citado artigo da lei eleitoral, seja só 
definitiva, com exclusão da pro,;isoria, ainda 

2•, que seja, reconhecido e proclamado 
deputmlo pelo mesmo estado o Sr. capitão AL
fredo Jose Barbosa . 

Sa.ln dns commissões, 12 de setembro de 
1892.- .-1. Milton, presidente.- F. Badard, 
r eh\tOl'. - Rodrigo ele A1·aujo. - ;l[anoet 
Caetano. 

Que seja julgada nulla a eleiçâ{) procedida 
no dit1. lô de julho ultimo para um deputado 
í~deral , por ter sido feita. contra. o llispo;;w 
no ;u·t. 59 d<t lei eh itoral. · 

Sa.la.d;ts se55õés, 12 de setembro de 189'2.
Martinho Rodrigues. 

Exms. Srs. membros da commissão de po
deres-Cumpro um dever civico, vindo per
ante vós contestar a validade da eleição que 
no dia. 16 de julho ultimo se procedeu no es
tado do Ceará , de que sou representante, para 
preenchimento da. vaga aberta nesta Cama
r:;,, em virtude de ter sido eleito governador 
de Pernambuco o deputado Alexandre Jose 
Barbosa. Lima. 

Não sou levado a fazer esta contestação por 
motivos pJliticos ou individuaes. O po1'tador 
do diploma que contesto e um moço dis
tincto e com quem mantenho desde muito 
tempo as mais cordiaes relaçõe;:; de amizade. 

Colloco, porém, acima de todas as conside
rações po..ssoae~, interesses sociaes de mais ele
vado alcance: 

De pa.rte toda:; as violencia.s e arbitrnrieda
des praticadas pelo governo do Cear-ei.., para 
eleger um deputado na va..,o-a. do Dr. Barbosa 
Lima , e um senador na vaga do major Ma
noel Bezena. 1ll.llecido em 12 de abril; violen
cias que por si sós constituiriam a nullidade 
de todo o pleito, limitar-me-hei a um ponto 
sómente, porque elle diz respeito à morali
dade e á verdade do systema constitucional 
representativo. 

. qu~s~jeita ao ~e_fe~e~dw~l~gislativo .. ~a.~ «di~- Não estando organisado o estado, pois que 
postçoes tronsttima:s »-da c~rta. pobttca }lit1: a Constituiç-ão respectiva, só no dia 12 de ju
mamente promulg~d.a ~o e.ta~~ do Ceara fot lho,-quatro dias antes da eleição,-!ôra pro
approvada a orgamsaç.ao m11:mcrpal :que se muJgada, não havia, como não ha ainda hoje, 
refere o decreto de~ de ab;:1~ de 189~. _ as leis complementares do estatuto politioo, 

Parece, porta.n~, _a ?Omm1~sao que, na.o se taes como, a de organisação municipal e ou
podend~ negar legltimtd3:'deao ac~ual governo tras. Nestas condições. ás antigas cama.ms 
do Cea.ra, devem ser acce1tas as le1s delle ema- municipaes competia a nomeação das mesas 
nadas. . . . eleitoraes, destinadas a. receber e apura.r os 

Nestes tetmos e de paracer · votos dos eleitores, na eleição que, para pre-
· l 0 , que ~a a.pprovada. a. eleição a que se I enchimento das duas vagas acima menciona

. procedeu no estado do Ceará a 16 de julho da.s, devia ter Jogar, visto como não havia 
_ do corrente anno; . governo municipal eleito de a.ccordo· com a.s 
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leis que no estado foram clee:r-"t.1.Cla.s (artigo 
59 da lei n . 35 de 26 de janeiro de~te a.nno). 

O conttario disto se praticou. 
Não contando o governador com a unani

midade das ultimas camat·o.s t>leitas no anti
go regimen, e nas quaes estão repre~entado$ 
todos os partidos, o que seria uma ga.t•antía 
p.'U'a. a >erdatle e liberdade da eleiç.ito, enten
deu que não teria. ~eguro o triumpho do:> C<J.n
tlidatos officiaes, si o pleito corresse regular
mente, observadas todas as presct·ipçõe~ 
da lei. 

Por i•~o decretou rlictatorial1acnte a or•g-ani
sação p;·o1Ji.~r;,·i~ do : municipioo, e m:>.ndou 
proceder ás eleições da;; camara:>, antes de 
haver leis votadas pelo poder competente. 

Em virtude desile decreto, expedi~o em 26 
de a.bt·il, antes de reunido o Cong-t•e:;so Con
stituinte, antes de votada a. Constituição. an
tes de creadoe orgauisado o podet• municipal, 
se procedeu it eleiç-,lo das camara.< a. 29 de 
ma.io, a~ quaes 1o1·am empossadas a 10 de 
junho, e lógo no dia seguinte (li) &:sas me>
mas camat•a.s dividiram os municípios em 
secções e nomearam a,,~ mesas eleitoraes que 
tinba.m de presidir a.elei~\.o de 16 de julho. 

Tudo isto é radicalmente nnl1o. porque foi 
feito contra <.t expressa disposição da lei. 

Não é dífficil compr·ellentlet· a ra.'l.ílo lJOr 
que o governador mandou organL"X"1r, por de
creto de 26 de abril, os municipios do es
tado, t endo rec:ebitlo, no dia anter iOI', tele
gramma da mesa da Camara, communicando 
a exístencia de uma vaga na l'épl·esent<wiío 
do Ceará, e qm>ndo no dia 12 do me~mo mez 
havia fallecido o senadot· Manoel Bezerra, 
cuja vaga devia ser igualmente preenchida. 

Elle precisava ageitar os negocias de modo 
a que o sen partido, em nota.Yel minoria no 
estado, triumpbasse nesse pleito ; e o meio 
ma.is ·~fficaz ent violar a Constituição, deixan
do de mandar 1l~zer i11Mediatame;ue a eleição, 
afim de,organisa.r, aimL.1. que prauiso,·ia>;wnte, 
os. municípios e de eleger ca.maras munici
paes, as cpa.es, ainda que sem duraçüo de
terminada e sem attrilmições definidas, de
>'iam nomear as mesas eleitoraes, illudindo 
deste modo a. lei de 26 de janeiro, 'violitndo as 
suas disposiç:ües. g-a.rantidoras da liberdade do 
voto e da verdade da apuração, tudo no in· 
tuito de evitar que as antigas caruaras exer· 
cessem as attribuições que aquella lei llles 
conferiu no citado art . 59. 

A' eleiçã.o das camaras prouism·ias o partido 
a.dverso não compareceu,para nã.o sa.nccionar 
com a sua presença um neto illega.l e nullo, 
como não compareceu a eleição de 16 de ju
lho. tendo quem protestasse contra a. organi
sação prq11iso·l'ia. dos municípios, contra. a. 
nomeação das ~esa.s · eleitora.es, pelas novas 
camaras, eleitas, como fica dito, antes da pro
mulgação da constituição e, por consegUinte, 

antes da decreta~iio ela lel de or;:;anisaçã.o 
municipal. 

Chamo a a.tten(;'.do da illustroda commissão 
pa.ra o decreto do governador ma.nrlando or· 
g:.misar pr1.ui.~•> ;·im; 1e;tle os municípios e para 
os demais documentos <J.qui <tnnexos. 

Niio me demorarei em pt·ovar que·a cba· 
m(l.(]a elei\.Ü:O de 16 de julho, alem da nullida· 
de insanavel que acabo de apontar, toi uma. 
farr~\ mr.nos digna, á qual o eleitorado deixou 
de comparecei'. 

Os 14 ou 15.000 votos, com que se tliz eleito 
o e<tndidato diplomado, não &io verdadeiros. 
E..;sa eleíç:ào. <.'Orno as que se procedeu no 
Cea.r;i. a 29 de mtüo. pal'lt camar-a.<> muuicí
paes, e a. 10 (le abril pal'a. o congresso esta
dual. foi feita <e bico ele penna.. 

Só por esse proces..<:a o digno cavc.lheiro, 
cuja. eleição contesto, obteria. aqu<·lla votação, 
quando ainda em agosto do a,nno pa:,'Sado, na. 
eleição de senado1·es estaduaes, os governistas. 
do Cea.l'á apenas obtiveram no'e mil e tantos 
votos, ao passo que os candid<J.tos contt·arios 
foram eleitos com mais de 15 mil. devendo 
ob&>rvM que nesse pleito, presidido pelo 
govern::u.lor gen~ral Clarlnt!o, entito amigo 
dos actuaes dominador~s, houve plena liber
dade de voto; tendo, pot>cm, como hoje, os 
amigos do governo o bafejo official . 

Srs. membros da commissão d~ poderes
Diz-se que o regimen republicano e o regi
meu da vet•dade, da mot•alidade e da justiça. 
Si é assim, est.1. eleição não póde ser a.ppt'OVa· 
da, porque ella representa a mais a.ndaciosa 
violação da lei , 1\ mais vergonhosa fraude, por
•entura posta em pt•atica n~ste paiz. mesmo 
nos t~mpos do imperio, tio llj:>.lsinados pelo i:e
publirouismo puro d~ situal'it!listas. 

Confio que a C.'l.mara, que tantos exempl!JS 
tem dado de moralidade e lndependencla, 
collocando-se acima de quaesquer cogitações 
de interesse partidario, decretará a inva.lidar 
de desta. eleiçãc;, elevando assim o ni vel mo
t•a.l d~te paiz, tão rcl>aixado pelos politicoo 
nmbiciosos e pelos espC{!uladores de toda. espe
cie. 

Protesto mandar emenda. ã conclusão do · 
pa.recel' da commissão, si est:l., como não é de 
espei"a.r, opinar pela validade di\ eleição e 
r econhecimento do deputado cujo diploma. 
contesto.- O deputado, J1arlil'lho Rodrigues de 
Sou> a. 

O ·sa. PRESIDE~'TE designa para 13 a se
guinte ordem do dia.: 

1> parte (às 3 boras)-Discus5ão unica. do 
parecer n. 90 annullando a eleição da Capital 
Federal. 
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Votaç;Io dns seguintes ma-terias: 
Do :projecto n. 103 1'>., deste nnno. creando 

um logar de auditor de guerrn no estado de 
S. Paulo (3• dbcussão); 

Do projecto n. 130, dest~ anno. })e!'<loando 
a D. Rosalina Ph·es de Bittencourt Ba1•cellos 
a divida de que era devedor á nuenda na
cional, o seu ti nado marido. Dr. Ln·ael Ro
drigues Barcellos ( di:>cUS:'\ÜO uuica.); 

Do projecto u. 153, deste :mno, opiMndo no 
sentido de ser adoptado o pr~jecto n. IM. de 
l 891, CJ.U~ ele\·a a 300$ n. pensito concedida. a. 
D. Mnria Gertrndes da. Motta Vieir:1. dtt Sil\':l., 
viuva <lo Yi.sconde Vieira. <h Silm r di;:cus:·ão 
unica ) ; · 

Do prQjec:to tl. 124, de:;te n.nno, conced~ndo 
repartidamente a D. L uiza. Guillle;•milm Cam
pos e D. Anmli .Julia lle Campos ·~ re1•er~ã.o da 
parte da. pensão de que goznvum com stm 
irmã. D. Emilia A<lcln.icle de ?;iir-.mdn Ri
beh·, jit fal!ecida, pelo d· ereto n. :!830, ele 22 
de n.a~-ço lle !Sí9 (discussão unica.) : 

Do projecto n. 95, deste mn:o, o.~Jtoris::tnd.o 
'O governo a elevar a lOOB a pensão üe 50S 
concedida pelo governo pro•borio a D. CybE:>le 
de Mendonçn, SOU7Ã'\ Monteiro. Yiu•a. do 
tenente l!onora.río do exercito Heleodorn Ave
lino de Souz;\ :\Ionteü·o ( discmeão tmk::t); 

Do projecto n. 159, deste an;w. autorisa.ndo 
o go>erno a conceder ao l ' e.scripturat·io da 
thesoura.ri:\ de fazendt\ do Amazonas, Enú
liano Olympio de Garva.llto Ra. t;ello, u m anuo 
de licenç-a, com o~ veneimentos a que ti'l'er 
direito, po.ra tratu de sua ~<tud~ onde lhe 
convier (discus&1o unica); 

Dop ~iecto n. 156, deste anno. :mtorisando 
o governo a considerar a r eforma. compulso
riamente dada ao official de fazend•< de 2• classe 
Antonio Mariano Barreto Pereim Pinto ila 
e:ll'ectivid('.de do posto de 1' tenente , em CJ.Ue 
foi graduado, passando sua. graduaç-ão <i. do 
posto immediato (discus~ã.o 1mica); 

2• discusslio do projecto n. 151. deste auno. 
creando uma. coloaia correccional no proprio 

·nacional denominado-Fu.zenda da Boa Vista-, 
· na Parahyba. do Sul, estado do Rio de Jnneiro, 
· especifica os indivíduos que a ella :podem ser 
· recolhidos e dando outl'tl.S providencias ; 

Conti.nu~ão da 2.- discussão do projecto 
n. 155, deste anno, autorisando o governo a 
contracta.r com o engenheiro ivielville Hora as 
obras que se propõe a executar, por 8i, ou 

· companhia. que organisar, na ilha das Em:a
das, no porto e bahia do Rio de Janeiro, me
dea.nte condições que estabelece; 

2a discussão do projecto n. 85, deste anno, 
autori.sando o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos otliciaes da armada. e classe<> 
a.nnexa.s e a reformar o Conselho Naval; 

3a discussão do projecto n . 115, deste anno, 
a.utorisa.ndo o governo a transferir para as 
-armas de iD.fantaria e cavaDaria, conforme as 

ha.bilitaçues de cadn. um, os o.fflciaes do exer
cito. promovidos durante <t guerra do Pa.ra
guay para. a de artilharia, que nesta se a.c}la
rem sem poder ter acce.~so por fu.lta de habi
Iitar;.ões scientiftcM ; 

2• discus,ão do projecto n. 81. Llo anno pas
S(l.dO, regulando as promoções da. armnda, em 
tempo de paz e em tempo de guerra; 

Continuação da I• discussão do pr~jecto n. 
183, deste anno, restabelecendo a lei n. 3403,. 
de 24 de novembro de 1888, com as modifica
<:C1es que indica. o fixa o prazo dentro do qual 
devem os a.ctu:•:::s ba.ncos de emissão entra.l' 
no r~gimen dest:.t lei. Autot·isa. o go>erno a. 
ruosumir " resl>Onsabilidade das notas dos que 
nilo ptlllerem ou quizerem submetter-se ao 
mesmo rzgimen; a pt·ovidenciar fJU<\tÜO tt sub
tituição por notas dtJ The~ow•o d~ que forem 
recehhlas. e a. r~indir o contracto com o Ban
c:o dt~ Rcpuhlicn. p:~m o resgate do p..'\pel-moe
dl\, limit<J.do este <i. somma actual e feito o 
resg-J.t3 conforme aquell.a, lei e com os recuxsos 
aunnalmente decretados; . . 

2> :P.,'\rte (ás 3 hor as OH ant~)-Continuação 
tla. 2• discu~são do projecto n. 144 A. <leste 
anuo (do Semulo,) que permit te t\ livre en
tl'ada no territot•io da !'epu blic:1 a .immi
~-~·Mte~ de na.-::ionalidt\de chlneza e japoneza, 
sob as condições que est::~.be1ece, e autol'isa o 
goTerno a promover a execuc;ão do t;-a.tado de 
5 de setembro de 1880, com a China, a cele
brar trat~tlo de commercio, paz e atnizttclc 
com o .Japão e a e~tltbelec~r agentBs diplomo. ti· 
cos e consulo.res ne,ses paizcs, reporta.nclo-s~ 
ao juizo emittido no parecer sob n, 4 A, deste 
:mno: 

Diséussilo unica do additivo, n. 23 F, deste 
anno. (addlti\'O destae;,ttlo do pro,jecto ele lei 
das forç<lS ele terra, mandanclo rectificar, no 
sentido que indica, as pat.entes de reformados 
dos generaes cujas r eformas, voluntar ias ou 
não, tiverem sido e1Tectnadns ou mando.das 
comprehender como compulsorias) ; 

Discussão unica do addit ivo, n. 23 H, deste 
am1o, (additivo destacado do projecto de lei 
das forças de terra. mandando p r-eencher des
de já a metade das vagas dos -postos de te
nente a coronel elas armas de r.a.vallaria e i n
fantaria., segundo as condições -que estabe-
lece); - , . 

2• discussão do projecto n. 145 A, do ànno 
passado, mandando re.c1.lizar, po1· concurrencia 
publica, as obras publicas federaes que de~·em 
ser construi das exclusivamente a expensas da . 
União, podendo ser tambem por adminis
tração as obras militares, as de grande ur
gencia.e as de pequena importancia; 

2• discussão do projecto n. 69, deste anno, 
autorisando o governo a condeder a José Au
güSto Vieira e outro a construcção. uso e gozo, 
durante 30 annos, de uma estrada de ferro de 
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Sa.popemha. {~ ilha do Governador .. mecleante 
certos f<\ Yores; 

Pará, collocando os trilhos no leito da estrada 
de rollagem União e Jndustria ; 

Do parecer u. 38, deste anno, imleferindo a 
petiçíio de D. Fra.nci~ca Amalia Bittencourt 
Cardoso, vim.-a do Desemlxu·gatlor honora.rio 
Fr-ancisco Jose Cardoso Guim:-..rães. sobre 
pemão. 

2" dii!cnssão do projecto n. l 06, do anno 
passado, pa~~ando a Municipalíclade a. a.clmi
nistração dos cemiterios publícos. dando outra-s 
providencias e autorisando o Presidente do. 
Republiea a mandar fazer n. conta. a-fim de 
ser indemnizadu. u. Irm"'ndade da Santa Cns<:.. 
da Miset•iconlia da capital Fetleral; Le,·anta-se a sessão ás 4 llol·a;; clr. tat·tlc . 

. 3• discussão do Pl'Ojecto n. 109 A, deste 
anno, opinando no s~ntido de ser approvndo 
o pro,jecto n . 109, deste o.nno, que crea cou
junctamentc com <\ escola de ma.chinist.l.s um 
curso de nautica. no estado do P<lrit e Hte dei. 
org-~nisa~~o; P1·csidencia do S1'. Joito Lopes 

2• discuss1o elo projecto n. 14S, clest.e anno. "1o meio-dio. procede- se iL chamada. :i. <tUal 
autoriz.1.ndo o go\~crno o. contracwr com Fran- re::-:pondcm os Srs. JOO.o Lope;;, .Antonio Aze
cisco Ferr·eirn. de l\Ioraes, sem onus alzum t·et!o, At.Jla.yde .Junior, Pa.uln. Gu!marães • .r erro 
para o est.atlo, a intrOllnc~o de 500 ou n1ais de Avel!al', Uchu~• U.odrig1.1e.~. Indh) tio fk ,tzil, 
tr"Gbalhadorrs liberio.nos, :para auxiliar o set'· Cantão, Pedro Chel'mon t, Mnitn. R\ccll:tr, 
viço de c :rgt1. e descar ga tle navios no porto Augusto Mo11tenegro, Costa. Rodrig-ues. Casi· 
ue Santos; mito Junior, Rodríg-ue~ Fernandes, Nogueira 

Continuação d:J. 3' discn~io <lo pro.;ecto Paranaguà, Nelson, Pires Ferreiro , Mal'tinllo 
n. 153 A , de 1891, . regulando as relações) ROdri~Ües. I'reder-ico ~or~es •. Jo::e Bev~bqua, , 
entre locador e locafur10. I Gonr;alo do La'l:OS. 'Ntl.Scunento . .Allmno Af· 

I~ discns~ão llo projecto n. 133, deste o..nuo, fonso, Epicacio Pc.:son., Couto Cm·bxo, Si• An· 
der·ogando o r,rt. 187 do decreto 11. 1.030, de dl·ade, .Retumba, To1entino de Carvalho. Gon-
14 de novembro lle 18l:>O, dispondo que seis,çah:-es Ferreira,.Josl: :.kwiano . . kaqnim P.:r· 

.escrivães das eamaras civil e criminal do namhuco. Juvencio de Agn1~~r. Antlrc Ca.,·al · 
Tdlmnal Civü e Criminal sirvam cumu1ati-/ c:a~1ti. .~~rmunc~o Bamleir;t .. Jt1f~11 ~~~). Síq~H::r~, 
mente perante as cluas e<~.mara.'!, medeante . Jot~.O \' Ielt'<\, LUJz de An•lr<ld~. E~pll'lto :s;liltl•, 
distribuiç-ão; I B llarmino C:trneit-o, ThcotJ!lil•) dt•:< 5auto.:, 

P discu>São do proj2cto n . 98. deste anno, l Oitlcica. RoJ.rigo tle "\mujo. Endh.lcs :'l!a!ta . 
antorisando o governo a concedel' <t I·Iouol'io !Le:a ndN i.\Inciel, Felisldlo Fr.:ll\', .\u,:;u~to 
Lima a con~trucçflO, uso e go';O, de uma es- ~ de F1•eitas, Paulo Ar::;ollo, To.-; ta . 1.1:11:: . Ar· 
tl'a(la de fe1•ro do porto de Angra. dos Reis. thur Rlos, Ga.rcia Pire.;:. ~I'•'I' i n :) YiC!iJ-:t, 
no estado t1o Rio de J;<neh'O, à e;;taç-J.o do Cr u- ~anto~ P<!reil'3., ?.liltou. Dyo1:i :i,: C.·I'fJ Udra. 
zeiro, no estado de S. Paulo, medeante as I LeOYE>gildo Filgueir·a.->, Ba.r;to llr :-; , ~IarCL>s. 
oond.ições que estipula. ; Pt•isco p,:roiso, :\Ianoet Ca.etano. Fm.1wisco ue 

I• di~Cllssiio do projccto n. li6, !leste anno, 2>1a.ttos, Hora.cio Costa-, Xov;ws ~fello. Fons-·ca 
·autorisando o governo a contract.w com o e Silva, Fonseca Her mes, Xilo Pet:auha, l:r
Yiscondc de Carvalhaes ou com quem mais ! bano Marcondes, Olil't:i:r-a Pinto, Yil'gilio Pes· 
vantagens oiferecer a ligação do -porto de . soa, França. Carvalho, Luiz }.lurat, Baptista 
S. Francisco ou outro. com a. fronteira hra-j d · ?>Iotta., Fróes da Cruz, Erico Coelho, Lopes 
zileirn limitrophe com a Republica do Pa- Trovão, Fut:>quim \Veruecl;;., Jesuíno de Albl;l· 
raguav, nas condições que estabelece ; querque, Vinhae.s, Thomaz Delfino, Antomo 
. Continuaçü.o da 2' discussão do _pro,jed.o olymho, Ba.da.ró, Pacifico :Mascarenhas, Ga
n. 122, deste anuo, l'eorganisando o Supremo briel de 1-Ia.galhães, Leonel Filho. Chago.s Lo
Tribunal Militar ; lJato, Jacoh da Paixão, Alexandre Stockler, 

Do proje.cto n. 177, deste a.nno, antorisaudo Ft•ancisco Veiga., Lamounier, AlYaro Botelh~, 
o go-verno a. dispen~ar do exame de trigono-1 Gouç:alYes Chaves, Amct•ico Luz, Dutm Nl

. metria a João Ribeiro, para matricular-se na 1 cacio, >Ianoel Ful.gencio. Aristides ~!ai~, Gon
Faculdade Livre de Direito da Capit.'\l Fe-, ~alves Ranios, Carlos das Cllagn·;. Costa Ma· 
deral; I chado, Domingos Porto, PaUeta. Ferreil'3. !la· 

Do parecer n. 77, deste anno, julgauclo o bello, Ferreira Pit·es, João Luiz, Francisco 
Congre>so Nacional incompetente para conce- ! Glicerio, Cesaxio ).Iotta., Lo[)e.> Cli0.\"1!5, Cn.r· 
der_ a :permis&io pedida. por Yictorino Affonso! 'V".:~lb.al, Mursa, Paulino Gar o.;, Costa. Junior, 
Pereira Ramos e Garlos Baptista de Ga.stro ~ Alfi•edo Ellis, Morelr'<t da Silva, Almeida No
para estabelecer uma linha <le bonds entre as gueir:J.. Julio de l\fesquita, Fleury Curndo, 
estações de Entre Rios, na Estrada de Ferro . Leopoluo de Bulhões, Al>es de Castro,Urba.no 
Central do Brazil, e a. do Areal, na do Grão- I Gou>êa, ca.eta.no de Albuquerque, Bellarmtno 
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de Mendonça, i\f().rciano de Maga.lhães,Eduardo da. linha. até ao littoral ; que esses ~tudos 
Gonçalves, Fernando Simas. Lauro Muller, acham-se sob a apreciação do director da. Es-
Cnrlos Campos, Schmidt , Per~ira. da. Costa., trada. de Ferro Central do Bra.zil, afim de 
.Julio <le Ca.stilhos, Borges de Medeiros, Al- emittir juizO sobre a referida. concessão; como 
cides Lima, Thoma.z Flúres, Homero Bapt'sta, ta.mbem enviando côpia do parecer emittido 
Cnssiano do Nascimento e Dem~trio Ribeiro. pela In~pectoria ~eral das Obras Publi~, 

Abre-se a. sessão quando o requer1mento do bacharel Joa.o 
· candido Mnrtinho, foi estudado antes da con-

Deixa.m de comparecer com causa partici- cessão da supra.citada. estrada.- A quem tez 
pndn. o' Srs. Henrique de .Carvalho, Justi- a requ isição. - (A commissão de obras publi-
nin.no tlc ::>erpa., Miguel Castro, Amt•rim Gar· eas.) · 
cio.. Petlt•o Americo, Ho~a e Silva, Anní'1•al Do Ministerio dos Negocios da Marinha, de 
Fo.lcito, )'[eira de Vasconcellos, Pontos de -~n- 9 do corrente, enViando os pa.peis em que o 
ro.nda. Ivo do Prado, Oliveira Valladã.o, escrevente da a.rmada Octa.viano de Alca.nta
S~n.l•m. Fr.tnciscoSodré, Viriat.o de Medeiros, ra, pede que sejam extensivos á brigada de 
Alcindo Guan,•bara, Jacques Ourique, May- escreventes os mesmos favores e T:Jeneticios de 
rin lc :'llatta i\Iachado, Viotti, Domingos Ro· que gosam outros inferiores daquella classe. 
cllo., _1\Iomes B:trros, Adolpho Gordo. Ol.rlos _A' commissúo de marinho. e guerra. 
Gnrcut c Menna. Barreto. no Ministerio dos Nt!gocios da. Fazenda, de 
· Deixam tle cornpa.!'ecer sem cama partl- ,12 do corrente; em resposta ao desta Call!ara. 
cipaAla os Srs. Aufrisio Fialho, Pereira Lyra, n. 208 de 31 de agosto proximo findo,enVla:n
Mo.t•colinn :\loura, Sebastião Landulpbo, Villa do cópias das informações prest:tdas pelo m
Vi~:o~a. i\Ianhães Barreto, Cyrillo de Lemos, spector da alfandega de Pernambuco, em 23 
Alb ·rt.o Bt'<<ndão. .Joaquim Bre~es, Sampaio de janeiro do anno pass\l.do, e pela The~ura
Fcrraz. Fi;,rueiredo, João Pinheiro, Ferreira ria de Fa.zenda daquelle estado em. ofi!.c1o de 
Brandão. Co$tll. Sennl', Monteiro da. Silva, 26 do dito mez e anno, sobre o p~dt~O que faz 
Martinho Prado, Domingos d~ Moraes, Angelo Francisco Lopes Caxdim, de ser remtegrado 
Pinheiro, Cincinato Bra.r,ra.,Brazilio dos Santos, no loga.r de l • escript.urario da alfande,o-a do 
Lacer,hl Coutinho, Victorino Monteiro, Assis referido estado, no qual foi aposentado e de
Br-.lZil. Rocha Osorio e Fernando Abl>ott. clarando mais que, ffindo de ser reduzido o 

E' lida e sem debate a.pprovadtt a o.cta da. pessoa.l das repartições de fazenda, se~undo o 
sessão antecedente_ plano organisa.do, importa.rà. a reintegração 

o Sa. f" SECRErARIO procede á leitura do do requerente em augmento de despeza..- A 
seguinte quem fez a requisição. (A commissão de fa

zenda-) 
EXPEDIEJ:\'TE 

O!Hcios: 
Do I• sect•etario do Senado, de 12 do cor-

Requerimento • 
De Perpetua Felizarda da Silva, pedindo 

meio soldo a que tem direito.- A' com~o 
de fazenda-

rente, remettendo com a emenda a proposi· O Sr. Epitacio Pessoa-Sr. 
ção de~t.-1. Cnmara. que autorisa o governo a. pre..q,dente,começo por declarar á Camara qne 
despemler n.w a. quant ia de 400:000$ pal'a a não v-enho fazer um discurso polít ico; nãove-" 
reali:'ll.(;iio da liga<.:iio do. Estrada. de Ferro da nho trazer para a tribuna uma palavra si
Bilhia, rlc accortlo com o.; estudos ja appro- quer de opposição ao governo do Sr. Floriano 

· vado.~ entre as estradas Central e S. Francisco Peixoto; não venho formular nenhuma cen
o S. Frilncisco a. Jacil.-A' commissão de or- sura à marcha. desastrosa. que S. Ex. vae 
çamen to . . imprimindo á alta administroçã.o da Repu-

Do Minj,,t.el•io da Agricultura, Commercio e blica.. ( Nao opaiados. ) 
Obrn.s Publicas, de igual data, em solução ao Venho simplesmente solicitar do Congresso 
de.~t:~ Cn.mn.ra. n. 210 de 21 de agosto proximo I de meu paiz a reparação devida a um direito 
ftndo, devolvendo, não só a petição da Com- violado; venho lembrar á cama!"a. dos Depu
panhio. Industrial de Melhoramentos doBra- tados que na declaração de direitos do ci(la.
Zil e declarando que os trabalhos ate agora, dão bra.zileiro, consignada em nossa Consti-

. executados pelo. referida companhia, como l tuição, se contem implicitamente uma pro
concessionaria da Estrada de Ferro de S.Fran- messa,a. cujo cumprimento o Poder Legislativo · 
cisco ao Commercio. pelo decreto n. 436 A de por seu nome, por suas t radições e por sua 
4. de junho de 1891, consta.r unicamente de bonra., não póde nem dev-e eximir-se . : · . 
apresentação dos estudos dessa. estrada. entre . Sr. presidente, a briosa mocidade acade
aa estações da Mangueira e Belem, dependeu- ! mica do Recife, a enthusiasta defensora de 
tes de exame para approva.ção, visto ter ella · todas as causas em favor da liberdade e da 
na mesma occasião, pedido o prolongamento I justiça, a brilhante. mocidade ·sempre a. Pl-'i-
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meira em todas as pugnas nobres e generosas, 
não podia quedar-se indi1Ierente diante do 
acto de inqualificavel violencia. com que o 
Poder Executivo, golpeando a Constituição, 
atacou na pessoa do Dr. José Joaquim Seabra 
os mais respeita v eis direi tos e prerogati vas das 
faculdades de direito da. RepubHca. 

A altiva mocidade do curso periodico de 
Pernambuco não podia so1Irer sem um pro
testo o acto de clicttl.dura com que o Sr. ma
rechal Floriano Peixoto arrancou do s~io 
daquella. corpo~.ão um dos seus mais lau-

. l'eados professores, cuja. cadeh!a, conquistada 
por brilh::mtissimo concurso, encontrn.va a 
mais completa garantia na Constituição Fe
deraL 
Appellan~lo para o Q(lngresso Republicano, 

em quem espera.m encontrar a salvaguar·dade 
todos os direito:~, em quem esperam encontrar. 
mtfes de tudo, o juiz intelligente e criterioso 
que as exi:;encias do sentimento particlario 
saoo antepor os interC!'ses da. liberdade oppri
mida ; os. moços !la.quella faculdade env-iam 
ao Poder Legislativo, por inten)ledio dos H
lustre~ represent<mtes, de Pernambuco, os 
Srs. João Vieir-a. e Gonçalves Ferreira e tam
bem por intermedio do obscuro deputado que 
nesta occasião occupa a attenç-ão da Camara, 
uma reclamação, um protesto contra. o acto 
ille,cra.l da. exone~o do Dr. Seabra. 

o protesto e o seguinte (lê} : 
Exm. Sr. presidente e mais membros do 

Congresso Federal- Os academicos d !L Facul
dade de Direito do Recife, pela .commiosãü 
a.baixo assignada. p~dem licen('a a esta tão 
illustrado. quão patriotica corporação, para 
interpor o seguinte protesto, que pedem seja 
lido e examina.d<J: 

Fundamente feridos pela auseneio. do seu 
idolatrado mestre, Dr. Jose Joaquim Se.'lbra,á 
esta. hora cortido das terríveis a,"ruras do 
exilio, nas margens epidemicas do Rio Bl'3.n
co; sem indagn.r as causas que levaram o 
Poder Executivo a tornar medidas tão ener
gic1\S, prendendo e depo1>ta.ndo tanto;; perso
nagens illustres, no meio dos quaes divnlgt\ID 
o vulto emerito e sympathico do Dr. Seabra, 
Yictima da sanha soldadesca em a noute de 
lO de abril deste a.nno, quo.ndo. por entre os 
insultos fazia a sua penosa caminhada paro a 
prisão, não r espeit:mdo-se, ao menos, as im
munidudes de deputado, por isso mesmo que 
esse acto precedeu horas ao «estado de sitio»; 
os academicos do- Recife, não esquecendo a 
sua gloriosa histeria .<J.e conqu;stas e de lou
ros, continuadores do legendarío renome aca.
demico de seus predecessores. ciosos, á. toda 
prova, de seus brios que tanto os teem distin
guido entre os collegas brazileiros,-protes
·~ solemne e energicamente contra a demis
sao do Dr. Seabm, usurpação tania mais 
.atrevida quanto veio conspurcar o mais sa-

·Ca.mua. V. V 

grado dos direitos- o merito littera.rio a.l· 
cançado pelo estudo e pela vigília. 

Seria m11ito longo, Exms. Srs., e demasia
damente enfadonho, argumentar perante esta 
corporação sobre a improcedencia dos motivos 
de que serviu-se o Poder Excr:ut ivo para. ar
rancar a sua laureada cadeira de lente ao H
lustre mPstre. 

Assiste-lua o direito pleno de, voltnndo ao 
seio desta mocidude que tanto o ('Stremece, 
occupar o loga.r nohremente conc1uisc.~do pelo 
seu severo estudo e esmeradissirn<\ illustra.
ção. 

A imprensa da Càpital Federal em sua 
quasi uMnimidade discutiu ao sol dil. e.viden
cia que nenhuma razão }ll:tusivel militou no 
lado do gov!!rno ]XLl".l assim proceder- Oemon
st.rou com robustos argumentos a n.l'bitrarie
da.de do acto . 

Nas duas ca.<as tlo rongresso já a NaÇão ou
v iu_ satisfeita o baque de todas a~uelll\s medi
das dictatorialrnente tomada.~ em um periodo 
anormal, segundo se disse . Já. a sentl':nça. pa
triotica emanada deste poder a rnnistiando as 
vict.imas cl : despotismo e calorosa.m~nte re· 
percutida de lallio em labio como estigma. de 
braza com que a opinião ·publica costuma 
causticar os mãos actos. 

O corpo docente desta faculdada em sua.ulla
nimidade e o corpo docente <1"' mesma, em 
smt maioria absoluta, celebrando cada. um 
oor sua vez se~sões solemnes, resolveram pr<>
testa,r• contra a demisSão do illust re exilado, 
pois um t.al facto,alem de ferir de frente o Regu
lumelíto da.s faculdades de direito, lançou um 
borrão negro sobre os a.rt. 74 e 15 do nosso 
Pactr>. Gmst ·tt'ci.;nctl, quanto as g·ara.ntias que 
concede aos cidadãos em casos taes . 

A faculdade de dtreito de S. Paulo, anima
da do mesmo ardor pa.triotico e pelo intimo 
espírito de cohesão com que costuma sella.r 
a sua so!iclariedade, acal.Ja de adherir ener-
gicamente ao nosso protesto. . 

Esperando a todo o momento a adhesão 
franca ao nosso-protesto,-por pute das 
mais faculdades e escolas superiores da Re
:publica. a mocidade acüdemica. confia. sobeja
mente em que não darit um -passo em vão a.p
pel!ando para o patriotiSmo do Con~res.'>O, no 
sentido de obte1• a reintegração do Dr: Seabra. 
em seu honroso posto. 

Recife, 13 de agosto de 1892.-A commissão; 
B elisario Fernaad.es da Sil'lla T aooa-Felirtto Elt1sio de Mene;es C{Jrvalho.-.fot·ge At~gus

to Sti<dart .-At1fl'isio Fiallto .-Abas de Atbu
queí·que Martins Pereira. 

Sr. presidente, o art. i4 da. Constituição 
~rante e~ toda a. s~a p~eni~ud~ _ oo ~ cargos 
mamovivetg: o funootonano vltalrc1o na.o póde 
ser demittido sinão em virtude de sentença.. 
Entretanto o Poder Executivo, ·havendo de-

32 
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clarado o estado de sitio nestl\ c:l:pita.!, apro
veitou-se deste pretexto p:w:~. exorbitar de 
suas a.ttribuições; para feril' tle frente o .lll'~· 
ceito consmucionul, p:wlt exonemr o Dr . 
JoseJo:tquim Seahra de lente (1::1, Faculclt1.de co 
Recife. 

Este o.cto foi Yiolento. íbi :whitr;lt'io. foi 
illegal. ( (tJ1~:'"ll'<•) r. como t:'\1. lliio r!(i\le nem 
ileve ~er m:tntido. (.I,;Di<t·ltl :•.) 

~!esmo no e~ta.lo de sitio l!ee:lnr:ulo pelo 
Cong· t•r.;:~o. o l'uneciomwio ,•H:llicio niin p0tle 
sei' üemittitlo ~~nllo depois de ~~·nten,::t p:1,;. 
sadn. l'm .i1Jlgado nos tl'ilmn::u:•,: <::0lllllútcnl'es ; e 
Si Í!>to e ÍI1C1)11tCSt<l.YCl qmulllO (\ &liS:'letL:>;'tl> cl:t~ 
gl\r-,tnti<l.S constitnciona\!S ó dcct·etadu ]JU i' 11111 
potlPr :\0 fJU:tl se conferem. nc.;te pt•I·in•IO 
a.nonn:ü t!:.t villa politicl\ do pai:r.. att.r ibnl
~,fiCS. as mais nmpl;ts c illimit~ld<l~; n;in ~ei 
que tltn'itb po.~'l<~ haver rtn:1.ndo o Po;t;vlo •.lc 
sitio e declnratlo pelo P01ltJr Ex~e; utíY') cn,jas 
.funcçü~s n~~b p:.wticulnr sât) l'estl·ieta~ e li· 
mitadus pela. Constituiçii.ú. 

A cnrta polit.ica. ilder:ll, dando no Potlel' 
Executi•o a f:tculduda d~ su~pendú;· "~;a
rantirt.-> cot:t.~tituciona.es no ca~o de gr2,\e com
mor:io inte5tina. em que perigne •• Yitln d:'.. Re
:pub ica, conLei·e-lhe <J,pen!\5 o dit·eito de 
affastn,r (lO ponto em que:.\ Ol'liem J<)i per
turbada, os ci<.lacl.ios q u.e h ou r e rem attent:l.do 
contra a ,·ida e a. est..1.bilitltde uns in:;ti
tuições. 

Eis porque o :i.rt. SO do.. Constituiç:iio dispõe 
express:.unente que o.o Podet' Executivo, no 
estado de sitio, cabe somente a :1ttribuiçílo de 
deter o> cida.dãos em legares !tio destil:atlos 
aos presos communs on desterr:1l-os JlM'ci. 
outros pontos do territorio da. Repul)!ÍC(1.. 

Entret3.nto o Sr. marechal Floriano P2i
xoto não se limitou a desterra-r o D!.'. Sea.bra 
para as fronteil'a$ longiquas do Amazonas; 
foi alem, violou um direito que a COnstitui
.ção ,za.ra.ntia., e demittiu o lente indemissi~el 
da Faculdade do Recife. 

Ainda mesmo que o Poder Ex.ecutiYo tivesse 
esta a.ttribuição, é iocontesta.vel que a demis
. são do Dr . Seabra. não pod.í:l. ficar de pé após 
· a approv~ã.o da amnístia. concedida pelo Con
gresso Nacional a todos os pl'e..'<Os e desterra
dos polit icos (apaiad"s) . 

Eu não farei á. Ca.mara. a injuria de suppor 
que ella precisa que se lhe demonstl'e que e 
urn absurdo, que e um con.tra.senso mante
rem-se as medidas repressivo.~ depois de~
quecidos pela a.mnistia, como se nunca ti>es
-sem· existido, os actos que se procurou repri
mir (apoiados). 

E1!·não fa.rei a Garoara a injuria de SUpiJOl' 
que ella precisa que se lhe demonstre que é 
11ma extrava~ncia., que é um dislate man

, terem-se os eneitos depois de eliminada pela 
anmistia.a causa. que os produziu (apoiados). 

Com a mesma autoridade com que o Sr. 
marechal Floriano Peixoto mantém o a.cto il
legal da demissão do Dr. Seabt•:t, podia igua.l
mentt:\ conservai-o ainda hoje dest~rrado nas 
fronteira~ do Amn.zono.s. 

Sim, porque ::1. demissão tanto qu:mto odes
ter ,·o, tbi uti!i;nda. como medida. repressivtt 
contra a. SUJlp<lSt.'1. sediç-ão ll~ 1 O tle abril; e si 
n. :unnistin. tere n virt.ude de púr termo :w sor
ft•imento Jo llestét'ra.uo, de_,·e tambem te~· a 
>'it·tude lle pt,r tet·m•) il violencin. tl<l que c vi
ct;mo, o demilt.itlo {apai~t,los), 

Foi in:>pít'nlh nt::::tcs nwt.h·os d~ ri::~"Ot'Om 
justiça. que a mocidade ac:<dcmic•~ do Re_cit~ 
ehthorou o tlrot-esto que tiYe ;t ilonro üe l~r a 
C:tm::u-n. · foi in~nit·o.t\:1. nestes mesmos mottY05 
que a ~oc'dndê acatlemic<l. cltJ S. Panlo acu
•lin presstH'OS:'- e ~olicif~t ao appello qtn lhe 
fize:-:tm o• ~eu:> L'Ollegns do nort-3; ft) i, fmal
mente. iaspit'<tfÜ\ ne~te:: mesmos lll~~ivo.~ 1!UC 
\\ con "l'C"at·:i.o tht Faculcl:.tlle do Rectle n.ppro
,·ou por"' 1{n.,niln1dnde de votos umt~ pro
posta a. present:u.ht por 17 lentes, e cujas con
clusi:-es s:lo as seguintes (:'J): 

«Prop0em: 
que nor intermedio do St'. director a con

gregaçã-o se d.ir·iji.1 ao Sr·. Prcsi~en~c d;\ Re
publictc, dem?n~tran(lo a conYCl~lel~ct:.:_ lle ser 
mn.ntitlo o dH'elto dos lentes u. Yitauctccla.i.lc 
como condi~úo imprescintliYcl 0.0 bom de~em~ 
penho de suc.s runcçUes pela !!~rteza que da.ln 
resulta para. o lente quanto ao seu t'oturo, e 
ao mesmo tempo dechtrando que, como consc· 
quencia d(l. :.\Ú:mistü.'l. que aco.1J3. de ser dada 
aos im l)liC<J.dos nt\ SC(lição de abril, esper-a 
que não rec~1se revogai' o acto que pt'i1'0U o 
Dr. Seabra de sua cadeirr.. nest.1. faculdade, 
com o que demonstrarô. seu · interesse pela 
causa. da instrucção que e o sustentaculo dos 
que querem governar com a opinião dt1. 
maiorü1 da. na~.ã.o ; e 

que, app1•ova.da. a proposta supra, seja tran· 
scripta na acta du. presente sessão e tambem 
na. representa\"JO remettiua. ao Sr. Presidente 
da. Republic<>, suspendendo-se qu:\lquer ulte
r ior procedimento ate que chegue sua res-
posta.>> · . 

Sr. presidente, parece-me que o Sr. ma.re· 
cha.l Flot•ia.no Peixoto, depois de haver sido 
arbítro.rio nas medidas de excep~ão que de· 
cretou dura.nte o estado de sitio, tem sido 
pouco habil ou mal aconselhado· na execuçãO· 
dada ao decreto de amnistia; parece-me que· 
S. Ex. deve1·ia ter-se antecipadO ás justas re· 
<:lam~s das classes feridas pela. sua. prepo· 
tencia; deveria., ue.."-de lOo"'', te1• reconstituídO 
todos os direitos violados pelos seus actos di-;
cta.toriaes afim de convencer o paiz de q~1e e 
sincero o seu desejo de iniciar uma nova era 
de paz e de tranquilidad.e para. a Nação. 

O Sr. Vice-Presidente da R.epublica. orgu· 
lha-se de ter a. seu lado a mocidade brazile"íra; 
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mas lembrecse S. Ex:. de que nao poderá ter 
l1 mocidade a seu lado o goYet·no que violar 
as Iibet•dades pub!ict\S, que trucida r os direitos 
garn.ntidos na Constituiç-ão, direíto5 e liber
dades que sempre encontl'amm no e::pil'ito 
a!tivo e no coraç.iio genet'l1SO da ,jUYC'ntude 
uma. ID1ll'<1-llm inexpugnM·el contt·n o." d~:5Y<t· 
rios do lkspotismll. 

Lrmbre.se S. Ex. do qnc n~o llOdci'Ú tct• a 
seu lado a mocidade du;;; c.>cuht>' mHit;tt·e,; o 
governo qne, pelt1 l'~l'ot•mn.l~n·~;atht, t'.tkat· ;1.0~ 
pés O~ ffi~tÍS impot•tantcs C l'C~jJeitaY~i~ uji·ri.tO:> 
do cxct·ctto e d~ ar·:mt1ltL. Lemlrc· .. :e :-;. I·.x 
de qnc n:lu poder;·~ tct· a ~~a taLlo ;t mocLb.lc 
Llas e~cob.,; (\C mmliciU<\ C U~ .tlit·eito, O "O· 
vemo que, pda üemi.,;~rl.l.' incoustíLucioiwl. 
an·ancar ao.: allllniHJS •lc,s:ts JllcuiuaLl<'~ o~ 
seus m:1.i~ O:l!~immtcs llrole:':'Orc.·. l•(oniw/r;.<J. 

E' [)l'eciw rtue o St'. mareci::t! Flot·bno Pci· 
:XOto $[) COillpe.n~tru da llCCC' :>iJD.d;.) lLC >''-' PcL':~l' 
o seu l!l'l'O, como é ll~ces·'ê-·l·io que o Cun;;-:·c$.>oJ 
se compcnett•e uu. urgenci[l. de p:.r tet·mo ao;: 
ut;s_;osto3 CUOS !'GSCll~imentos qae :.inda agi
t:J.m <J. alma. nacwnal. 

I.em'q~·e-se o Congt'2i'SO tle qne, :•.ú pelo r~s
peito a,bsol.ttto a. todo::: os dirciro~. tio· amigo 
com0 do. ml ve;·.;;ario. ri que llOderit eleva.r-se 
na. 8ctiml1 e no conceito do povo brazileil'O. 
(,lpoü•áos, muito be11<, ,;wito iNoil). 

Vem ~~ me5<>, e l id<\ e envinda ú commis~ii:o 
de constituwií.o, legisl;t;ilo e justi~·n.o seguinte 

P;·otes!o 

Exm. Sr. presidente e mais membros do 
Congresso Feder,\l- Os n.cademicos da Facul: 
do.de de Direito do Recif.~. peh commissiio 
alJa.ixo assign11da, pcd0m licen~n. a estr. tão 
illustrada. quão pa.trioti.ca corporaçiío, pal't1. 
interpor o seguinte prote~to, que ).ledem s2j<t 
lido e examinado : 

Fundamenta feridos peln auzencia do sen 
idolatrado mestre, Dr . .Jose Joaquim Seahr-1 ô. 
esta hora cor tido dt1.s terri v eis a~·rur<l.S do 
exílio, nas margens epidemicas do Rio Bt•an· 
co; s2om indagar a.g c:~. usas que levaram o 
poder executivo a tomar medidas tão ener
gicas, prendendo e deiJOrtando tantos perso
nagens illustres. no meio dos quaes divulgam 
o vulto emerito e sympatllicõ do Dr. Seabra. 
Vlctimada sanha soldadesca em a. ·noute de 
!O de abril deste anno, quando, por entre os 
:-:sultos fazia a sua penosa caminhada para a 
prisão, não respeitan!lo-se, ao menos, as irn
murudades de deputado, por isso mesmo que 
esse acto precedeu horas ao «estado de sitio»a. 
os acadernioos do Recife, niW esquecendo ; 
sua. gloriosa historia ue conquistas e de lou· 
ros, continuadores do legendario renonie aca
demico de seus predooessores, ciosos, á , toda 
Pl'Ova de seus brios que ta.nto os teem distin-

guido entre os collega.s brazileiros, - prote-· 
stam solemne e energicamente controa demis
são do Dr. Seabra, usurpat;"lo tanto mais 
att•evüh quu.nto veio conspurcar o mu.is su.-· 
grado tlos 1Ureitos - o merito !ittera.rio al
cançado pelo esCndo e peh vigilia. 

Serii1 muito longo, Exms. Sr5., e dema.sia· 
d:unente enliulonho, argumcm.:w perante est.t 
col'put·~tr;.'Lü :;11bt'<' tt impt•ocellenc:iu. dus mlllivos 
lle r L uc s~n·i u •. ,;e o po.ler exccu ti v o p:tl'~' ar
mm:a.l' tL sua la.m·e~u.b c:tdcim tlo lun te ao 
illU$tl'e mcsn·c. 

A~-:istc-lhe o dil'cito pleno úc. volt.::Lndo ao 
.;cio de~t<\ mocidade que tam.u o esLn ·nwcc, 
occnpat• ulo~at· Hol,reme!ltl\ cOnrJ.uí•tadt'l pelo 
:::ou ;:c·>{•ro estudo e e~mm•atli;;:<im<L illustt•açiio. 

A impt·,~u~a üa C;,plf;al Fcu~rnl mn :>Uil. 
qua~i ananimill<'.Ll~ <list:llt.in ao sol da. evi
,[:·twi:t que nenhuma. t•az~(l pl:~usivcl m lutou 
ao lctdo do g·uycmo 1JilL\t ''·~~im prllcer\l;)t', De· 
lllc\nst:·ou com robustos at•gnmcnto,; a :u·bi· 
tt·:u•ictlu(le llO ttcto. 

X as dtt<t8 casas do Congresso ,j:í. :1 Xar;ão ou 
viu saC!sfeita o lJaque de todas aqucllas 
metlidas dictatot·ialmente tomadas em um _pe· 
1·iodo anot·mn.t, se;;ttndo ~e disse. J;\ a 
sentença patt-iotica emu.n:.vta lleste pode1· tlm
nistinndo ns ~·ictimas tlo dispotismo e c;.\lOi'O
,<ttmente repercutida de labio em labio como 
estigmt\ úe bt•na COill que n opinii.ío publica 
eostum;:>. ca.ustical' os maos acto~. 

O corpo dt>c()nte ue-sta f<tettlJade em sua 
tm,mim iu<\de e o co;•po (lecentc da. mesm:1 em 
sua maiOl'ia a.b,oluta, celebrando ca.da um 
por sus vez ~e.>iJÕe:> solemnes, resol ver·ão pro
testar contra admissão do illustre exiliado, 
pois um tal fn.ctl), alem de ierir ele fl·ente o 
J·er;•4am~J<to das taculuacles de direito, lançou · 
um borrão negro sobre os ü.rts. 74 e 75 do 
nosso Petcto ConstiNtciona~, quanto as ga- · 
rantío.s que concede aos cidadãos em casos 
taes. 

A faculdade ele direito de S. Paulo, ani. 
mada do mesmo ardor pa.trioti.otico e pelo in·, 
timo espírito. de cohesüo com que costuma 
sellar a sua solidariedade, acaba de adherír 
energicamente ao nosso protesto. 

E~pera.ndo a todo o momento a adhesão 
fl'<\nca ao nosso-protesto,-por parte das 
mais faculdades e escolas superiores da Re· 
public;t, a mocidade academiea confia. sobeja-
mente em qu não dara úm passo em vão ap
pellando para. o patriotismo do Congresso, no , 
sentido de obter a reintegraQão do Dr. Sea· 
bra em seu honroso posto. 

Recife 13 de agosto de 1892 -A commissiio •. 
-Belisario Fernandes da Sil'<la Tat~or- Fe
linto Elysio de lJolene=es Car'l?alho.- Jorge 
Augusto Stuàart .-A1~{risio Fialho.-A.baJ de 
Alb'il{ltterqtte Martirn Pereira. 
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O Sr. Gonçalves Chaves pedia 
a pala.vra para tratar de um assumpto que 
reputa de grave interesse publico, porque en· 
volve uma questão constitucional, entende 
com a receita geral da União. 

O orador comprehende que o equilíbrio or
ça.mentario impõe-se como medida impre~cin· 
divel p:wa qlle o l):üz pns~acaminhar na longtt 
estrada do progt·~~;o; mas, compl·cli!:Hde tam· 
bem quo nem a Cmn•m~ nem outro potlm· pu
blico po lem dc~jar que as difficultlades do 
Thc:;ouro sejam wncitlus por meio~ que não 
são le~-oraes, entmndo pa.ra as o.rcas t.lo Tlle
souro impo;;tns contlemnatlos pela lei dns leis. 
~la constituição p~litica da H.cpublica, quvl 
e o impnsto dll transmi:osão sobre u.polices da 
divida publica.. 

O orador leu um a.Yi8o llo mini~tro tla ll.t
zemht considera.ndo como legitimo e legal
mente pertencendo á Uni[o o imposto em 
questão, imposto que ê inconstitucional desde 
u. mon:wchia.. em IJUI'te. e tot:.•lmente <t!!Ora 
no regimen republicano; o decreto de 1874, 
ain 'a hoje o regulador da materio., e incon
stitucion;ll na P~'r-te referente ;i, trl\nsferencio. 
de apolices causa "1ortis e não pude vigorar, 
não póde ser o regulaclor da materb . 

Sabe a Camara que em 1827 o pai~. consoli
dou :t divida. nacional, emittindo auolices, ga
rantindo aos compradores desses títulos que 
elles seriam isentos do sello de hel'ttnças e le
ga~os ; sabe a Camara que em 1835 uma lei, 
discriminando rendas geraes e provinciaes, 
retirou da. r~nda nacional o scllo de hera.nças 
e legados e attribuio esse direito as provín
cias, que o mantiveram sempre, com a unica 
restricção da lei de 1827, relativamente á 
transmissão de apolices cattS'l mortis. 

Este regimen "Vigorou até 1867, epOl'lL em 
q_u~ a assembléa geral revogou tal dispo 
Slçao. 

Oro, e manifesto que a clausula da lei de 
1827, que isenta do sello de heranças e lega
dos, nssumindo a. importancia de um con
tracto, não podia a transmissão de apolices 
ser al~erada pelo .corpo legislativo de p1opria 
autor1dade, mas Slm com o consentimento das 

para a cobrança do imposto no actual regi
meu; procedeu cavilosamente distinguindo as 
transmissi'les ca1~sa mo,-'tis das transmissões in-
ter 1lÍ'llOS. 

Nestas classificou as apolices que, é sabido, 
são crnsideradas inimoveis no direito civil· 
e, quando tratou da classificação do im]los~ 
de transmis:;ão catl sa ?l1 ort is, rep1 rou as a po
lices tla divida publica. dos inimoveis, porque 
prctendilt alargai·~ _ "'· todo o paiz, não res· 
t1·in~indo no mumCiplO neutro, como fez em 
rchwií.o á transmissão de inimoveis propria.
mente ditos. 

O conselho de estado usou de umu. evasiva. 
pa.ra _justificar es~a usurpaçi\o da fttzenda ge
ral, declu.rando que as apolices nüo e1'am, 
como quo.lqner propriedade movel, que a 
disposiç~o que isenta. do sello de heran~'ll.S e 
legados era. uma clausulu. do contr-J.to e que, 
po-r conseguinte, as ussemhleas provincia.es 
niio podiam alterol-as e :>im unicamente a. 
assembtea, geraL 

Recot•dando a cliscussão ba vida na Consti
tuinte sobre a descrirninação de rendii.s eHtre 
a União e os estulos, o orador !e o art. 9" da 
Constituição que d<.i. competencht exclusiva. 
aos estados para decreta.!" impostos sobre a 
transmissã0 de propriedade, no seu § 3°. Mas, 
não pOllenU.o ser tribu~do pela União, a m!l'te~ 
ria que descute nao póde tambem ser tnbu
tado pelos estados, no caso em questão, por
que o a.rt. lO da Constituição cerceou a 
faculdade aos estados, prohlbindo que elles 
lançassem impostos sobre bens e rendas fede
raes ou serviços a cargo da União e vice-ver
sa, e a ap~lice e ou não e um serviç.o a cargo 
da 1:'nião 1 

."... conclusão logica, unica e juridica é que <1. 

transmissão de pwpriedade não póde ser tri
butada pela União em f<tce do art. 9' jacitado. 
Concluindo, o orador pede á Cnmn:ra que pr~ 
te a a.ttenc:.ão a este assumpto e a commissfw 
de orçamento que na confecção da receita da 
União attenda para esta questão e dê-lhe _a 
solução que lhe parecer mais legitima e maiS 
legal. (M~ito l>em.) 

P!ll'~es ?U medeante decisões do, poder judi- 0 Sr. Antonio Azeredo pediu 
c1arto, JUlgando sobre factos que JUstificassem 
a modificação dessa. clausula a palavra para fazer algumas observações 

Uma vez re"Vogada, porem, a "Verdade e que sobre o discurso pronunciado pelo seu illustre 
o sello de heranças e legados devia ser encor- amigo e collega, deputado pela Parabyba, o 
porado aos direitos prov:ínciaes; i~to não se Sr. Dr. Epitacio Pessoa, · 
deu, porque uma lei de 1858 levou adeante a No discurso Jll'Onunciado por S. Ex. no 
inconstitucionalidade, declarando que taJ im- sabba.do, com a verbosidade que lhe é Jlecu
posto pertencia a fazenda nacionaL liar. com a eloquencia digna do seu notavel 

O regulamento vigente sobre a materia e, talento, S. Ex. usou, ao concluil-o, de algu
portanto, inconstitucional niio só :porque foi' mas phrases bastante duras~ ·vehementes 
baseado em uma. lei inconstitucional como mesmo, tão crueis quanto injustas (apoiados) 
tambem porque ampliou as disposições da pro- que não devem figurar nos annaes desta casa, 
P,ria. lei inconstitucional de 1867; e, sendo a.s- ou antes,que não convem nem podem figurar 
sun, o regulamento não póde servir de base .nesses anna.es. (Apoia!los.) 
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Está certo de que S. Ex. nã.o renu o seu mentares, do que do proprio orador. que 
discurso. . acaba. de affirmar que não foi e..osa a sua in-

O sa. 'EPITACIO PESSoA-E' e:xacto não r evi.. tençã.o entretanto, vé que concorreu, sem .o 
de~<ejar, para inscrever nesses annaes mais um 

o SR. ANTONIO AzEVEDO-Si as notas foram incidente desagradavel. Portanto, ao concluir 
tomadas precipitadamente e si o encarregado o seu discurso, ou antes as suas ligeiras 
dos deba.tes não as corrip-iu na pal'te n. que o observações, deve declarar a Camara que não 
ora.dor se refere, como devera ter i'eito, e li- esta. rlefendendo a.qui o marechal Floriano 
cito fuzer a rectific..<t.Ç<io que ora rectamo. Peixoto, cujos se1·viços ao P<\iz silo incontes-

E' exacto que S. Ex. ao concluir o seu dis- taYeis (apoiwlos) ; cslit tt•atanllo de restabe
curso, foi basta.nte violento. sendo ta.mbem tecer o prestigio que esta = deve ao chefe 
exa.cto que foi energicamente contcst.'\do pelos da n~~.<-iio . (Apoiarlos.) Não trnta. portanto, 
membros da. maioria, pelos poucos que aqui do m sreclla.l, mas do Vice-Presidente do. Re
sc ncha,•ame entre elles o humilde oradot·. public1 , a quem oCongt"eSso e a n::~ção tem o 

UU Stt. DEPUTADO - 0 principal defeito do dever de prt!;Stigiar • (Jf..eilo bC'il ; mtc!to vem.} 
resumo estú c:m ter personalisado. o ~R •• Josf: MARIANo d6. um aparte, 

O SR. A:>TO:>."lo .AzEREDO ·-Convencido de O SR. ANTONIO AZEREOO- Tetn razão; 
que o sea coUega. seria. inc.tpaz, como tem de- tanto mais quanto o orador, que esteve em 
monstra.do em seus diBcursos, de personulisar opposição durante todo oa.nno pnssarlo, jàmn.is 
principa.lmente em rela~J.o ao Presidente da teve uma. pltra.s~ aggt·essivn. á pessoa do Pre
Republica. a. , qua.t S. Ex. atn.ca., ma.s com de- sidente constituciona.l e seus secretaries, que 
licndeza, com phrases enet·gicas, é >e~ad~, então comb3.tia como deputado e como jor-
ma.s que nã•1 podem de. modo algum preJUdt- nalista. (1'\tu!to úem.} . 
car, no futuro, o decoro da ca.ma.ra., o OI""ddor- Nestas condições. acreditando que o nobre 
vem pedir a? seu illustre colle.~a ou reclamar representante da Parahyba modificar<i. o seu 
da. mesa qu~ se modifique a r edo.cção do dis- discur~o. relati vameute ~'ultima. pa.r te, em que 
curso do nobre deputa.do. vem oll'ens L pessoal ao chele do Estado, elimi-

Assim, pois, iilzendo esta.s ,ligeiras obser'<a- oando dos nossos annaesa.ggresS<i.o tiio"<~·iolenta.' 
çõe~, nã? pretende defender ~ St·: mareclla.l quanto off~nsiva a. nós mesmo~. o orar.lor con· 
Floriano Peixoto: não quer Jlli-'itfica.r seus clue agradecendo :i casa. a attençã.o que se 
eerviços nem o seu patriotismo, o. gratidão dignou prestar-lhe, e lastimando o incidente 
que todos lhe o levem, principalmente os re- que se deu. (Mteita bem; mvito bem.) 
presenta.ntes do Congresso, cuja. sobera.nia elle 
reivindicou. (Muito bem.) o Sr. Epitacio Pessoa. (para 

O SR. BEYILAQUA.-Apoiado. uma expZiwçao pessoal) - A's observações at-
O SR. BELLA.miiNO DE MENnONÇ.\-Não de- tenciosa.s que acaba de fazer o meu illustre 

vemos "'ratidão nenhuma~ salvo si romper a amigo e collega. deputado por Matto Grosso, 
CcnstitÜição e mútiYo de gratidão. sobre o discurso que proferi nesta Camill'a, 

.o SR.. JOÃO DE SIQUEIRA. - o marechal Flo- ~)~~l~tima sessilo, tenho a responder o 
riano Peixoto apoiou o golpe ~e Estado; elle. A phrase que se lê no final de meu discurso 
disse que era carneiro de musH;a.. foi mal resumida por quem se encarregou de 

O SR. BEVIL .. I.QUA- dá um aparte. íllzer o ex.tra.cto, public~.do no ])i.ario d.o Con-
0 Sa. EPITA.CIO.PEs';oA-V. Ex. ·dirige-se a gresso. _pois deu a UI?~ idéa. emit~id~ em 

llm homein que não 0 offendeu. · genera.li~ade uma. !e1çao t?da. Indmdua.l, 
.., d - V persona.l·sada no Sr. 'VICe-Pres1d~nte da Repu-

O SR... Bm"ILA.QUA.- Ouen eu a. naça.o. . · blica.. 
Ex. e porventura. al~m Lucenai.(T~mulfo~. . Tenho ma.ntido na ca.mara o proposiio de 
O Sr. presidente depo~s d~ cha.mar a altençHO. atac:11' oom energia as individualidades poli
dos Srs .• deputados por "'arms v~zes, suspelill.e a, ticas, mas não o:ft'euder a pessoa de quem quer 
sessilo !i 1 hora da. tarde_1>o: nao ,pod~:r mante,:· que seja.. O meu intuito nã.o foi ot!ender á 
·a v,.d-.m. A' l hora~ e o ~mmctos ·O B-,·, prest-; pessoa do Vice-Presidente da Republica. 
dente reabre a sessuo-) . O alVitre suggerido pelo nobre depu~ 

o s ... · t; - .A.zeredo ~ por Matto Grosso de a me..<:a. ou a Ca.ma.r . eli
. r. ~n olllo . - · mina.t• do meu di...:curso as phra.ses que lhe 

~mguem maiS do que o oradot' lastima. o m-: .soaram mo.l não me parace acceita.vel. 
ttden~que a.ca.ba de se da:r,porquanto estava.· 
t~ndo justamente de fazer com que . .se re- Penso que & ~mara não te~-o d~ito, 
tiro.sse dos jl.nnaes da ca.ma.n dos · Srs. Depu-,. desde que o prestdente D.a occas1a0 ~ me 
tu1os uma. phrase incluida mais p:>r descuido tolh~u a. pllav!a. nem fez-me observaçoes ":lO 
do enca.rregadodo- extracto dos deba.tes pa.l!la-' sentido de retirar a;; phrases que proferi; 
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.lJeDSO, repito, que a CamarJ. nrto póde agÓra. 
'mandar eliminal-as. 

O Sa. ANTONIO AzEREDO-Perdão; eu ape· 
nas convidei Y. Ex:. a modificar o seu dis
·-curso. 

0 SR. E?ITAC!O PESSOA.-Comprehendo que 
.a plu'ase, pelo modo porque toi resumida. 
.astH. ferina, dut•a, cruel, como db;se o nobre 
deputado por r.tttto Gro.>so ; ma~. antes de 
.qualquer solicit:J.ç[o a respeito, já me havia 
encarregado de corrígil.a e ate de amenisal-a. 
nas provas ta.chygra.phica.s que enviei hontem 
.a Imprensa Nacional. 

o SR. I:\"DIO DO BRAZ[L- Dou wstemu· 
.nho desse facto. 

O Sa. EPITACIO PEssoA-Ainda hoje, quan
do cheguei <l Camara , conversando com o 
illustre representante de MC~.tto Grosso sobre 
o assumpto, disse·lhe, somente em attenção á 
-consideração e ã. estima que S. Ex. me merece, 
que, de};loi:; de rE:ceber as pt•ovas impressas 
de meu discurso, não tel'ia duvida em apt•e
sentar-lh'as, nftm de que S. Ex. suggerisse 
qualquer modificação que julgasse conve
llien"te. 

Vê, pois, a Cama.ra que eu jâ. estava nas 
melhores intenções quanto as modificaç5es 
:propostas pelo reJ;~resentante de Matto Grosso, 
tanto que de motu :proprio restabelecera as 
palal'ras taes quaes as proferira. {3ldto bem.) 

O Sr. Bevilaqua (pa1·a mna expli
cação pessoal)-Vinha. j usta.mente no propo
~ito de chamar â attenção do nobre deputado 
que acaba de deixar a tribuna para as pala· 
vras fiiULes do seu discurso; palavras que 
muito o sorprellenderam; vinha com esta im· 
pressão a Camara. 

A nota ftnal tachygraphica era justamente 
() ponto para o qual o orador ia chamar a 
attenção, já não de S. Ex., mas do nobre pre
-sidente da. Camara. 

·Essa nota termina dizendo: op~iados; mui
to bem, muito bem, e nada mais. 

O orador estranhando isto, perguntou a 
(lOlle,o·a.s que esti\'eram até o fim da sessão de 
sabbado se havia fidelidade nesta nota e elles 
asseverat'am que ao contrario do que ahi se 
diz simplesmente, houve muitos protestos na 
()ooa.sião. 

Conversando com um distincto collega, per
guntou-lhe ainda o orador até onde ia o direi
to que teem os oradores de modificar o seu 
discurso. 

Não e perfeitamente applica'\"el ao caso, 
pGrque o discurso ainda. não foi revisto, como 
acaba. de de clarar o nobre deputado pela 
Parahyba. ; mas a mesa. póde providenciar 
pa.ra que a. fidelidade dos 1'4clos não SElia :de· 
turpada. :pelos tachygraphos, de modo que, 

1lavendo apoil !l1os, as manifestações em con. 
traria sejam tambem igualm~nte consignadas, 

O orador oueria cifrar-se a estas observa-
ções, mas, dê lla muito que deve uma res
posta ao nobre deputado que acaba de deixar 
a tribuna.. 

S. Ex., em um discurso bastante extenso e 
<le muita sen,açilo, disse quetJnba feito o pro
po~ito de ni'i.o responder aos <\.partes do ora
dat', porque enxergava nelles sempre um ton 
pessoal c aggt•essivo; p01•ém aproveitando a 
oppurtu11idade p..'l.t'n. abrir um11. excepção e 
responder ll.OS ap~wtes com que na occasião 
tal \·ez desagrad:welmente lhe interrompesse 
naquelle discurso a que se l'efere. então S. 
Ex., cujo talento, cuja eloquenica seria des
necessario mais uma .-ez apregoar, S. Ex. 
immediat.1mente descambou da elevação de 
a.rgumenta.ç-~o com que discutia, e com tanta 
infelicidade fez a. defeza elo cidad:io que ha 
pouco motivon pala nas duras ....• neste re
cinto, que S. Ex., talentoso como é, animado 
da maior hua Yontade pora produzir uma de
fesa ca.bal; S. Ex:. , repete, foi preso de tanta. 
infelicidade, viu-se á braços com tantas -diffi
culdades, que apezar do seu grande talento 
simplesmente na.ufra,noaria .••. 

0 SR. CASoL\1'10 DO NASCBfE11<"TO-Foi de uma 
eloq uencia irrespondi vel. 

O SR. BFVILA.CQUA ••. si não fosse. a toboa que 
lhe foi o:fferecida pelo nobre deputado pela 
Bahia o Sr. Arthur Rios . · 

Em vista disto foi que se abs-t2ve de respon
der a S. Ex. Agora porém chega-se o mo· 
mento. 

E' por ca.usa de injustiças clamorosas. como 
esta da phrase 1ina.l do discurso do nobre de
putado pela. Parahyba ..• 

O SR. BELLAlliKO DE ME:>IDOXÇ-'•·- De:pois 
das explica\.ões do nobre deputado, as obser
vações de V. Ex. não tem razão de ser. 

O SR. BEVIL.~CQUA ••• que o orador se exas
pera e usa dessa vehemencia que o nobre de-
putado estranhou. -

O SR. CASSIA.No DO NA.SCIMEC\"To-E' uma 
opinião do nobre deputado, V. Ex. quer que 
o nobre deputado pense sempre como v .. Ex.~ 

0 SR. BEYILACQUA-Ainda l10je, inespera
damente en'\"olvido no incidente que acaba de 
passar-se, não se dirigiu o orador a s: Ex.; 
foi um outro collega quem provocou a repos
ta, aspera porem justa, dura. mas verdadeira, 
que lhe dei lla.AJ.Uelle momento. 

E S. Ex., dirigindo-se immediatll.mente ao 
orador, o fez porque quiz, porque não res
pondera a S. Ex. 

Foi chamado a estas explicações para. que 
nã.o pareça, a quem não tem acompanhado o 
facto, que ·me· cabe nelle responsabilidatie 
maior da ,que ·possa. acceita.r. 
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o Sa. 'PRESlDEl\"TE -Para a commissão es- pt•ir ordens do b!·i~a:leiroLima,commandante 
'Pedal, incumbida de organisar um plano da divisão. 
"era! de isen\~es, segundo requereram e tbi Algumas vezes mesmo recorreram a ameaça 
ãpprovado os Srs. Homero Baptista e outros, p:1ra cie;;cobrir·cm o "(lamdeiro de cavallos que 
nomeio os Srs .. Antonio Olyntllo, Mursa e .Al- ~uppunham eocondidos por seus donos, afim 
cides Lima. • · de os subtrahir no abusivo attento.do. 

Para a commis&io especial, incumbida de Assim avultado numero de cavallos foi re-
rever as disposições esp!l.rsas e a lei de 1857 tirado do municipio de Alegrete, entreelles 
sobre estradas de 1erro, segundo requereu muitos de estimação, mesmo animn.es de cría.-
0 sr . Urbano Gom·eia, foram nomeados os ç~o, niio resp~it:~.ndo-se ate os de ra~<~ . que o 
Srs. Urbll.no Gouveia, Co.etano de Albuqutlrque gosto do cr iador tem int roduzido pal'a melho· 
e Aristides Mala. t•o.r a indu,tt·i:\ pa.stot•il, e quantidade de rezes 

Vem á mes:~., é lidn e enviada a commissão talh:l.(las sem in\lemnisa!;.ão c siquer a menor 
" se- S:l.tisfãc;.ã.o á seus }Jt'o}wieta.rioa. de constituic;ão, legisla.Ç";i.o e justic;a, "' 

!!Uinte Tães os enor·mcs n.busos commettitlos pelas 
~ I ro~.ns restãura.doras da ordem! 

E' ge1·.tl o clamor dos prejudica.Jos e da
quelles que lamentam t •es attentados em no· 
me (lO estado,a.ctua.lmente arvo1•:ulo em algoz 

Dignissimo~ cilladüo;: cleput:tdos :1.0 Congres~ de cida.dãos pa.cificos. que nenhuma resisten
Nacionn.l.- Como sois guarda da Consti- cia. o;:~puzera.m ú. ortlem de cousas dicta.das 
tuição do~ ~tudo5 Un_idos ~do Br<!-Zil, a~t 35 pela revolur;lo (le 17 de junho, para soifrerem 
§ 1, perm1tt1 que os ctdadãos abau:o asstgoa.- a crua expia.~ão, a que foram sujeitos em 
dos, residente• no muni_cipi? de Al~~te, seus direitos de propriedade, arrastando-se o 
;eobn.m p~>:dir-vos gara.nt1a. a seus direitos município (le Alegrete a inevitavel at raso em 
postergados pelos agentes. do go':e~no, _que suas fon~s (le riqueza., quando devia, como 
actua.lmente rege os destinos admmiStrlLtlvos uma posu;ão do solo estadoai, merecer a pro .. 
ào Estado do Rio Grande do Sul. tecção que o patriotismo e o aroor·ao bem 

Não sendo pelo CongressO decretado em publico aconselham. 
sitio o estado Rio Grandense (art. 34 § 21) · c d- - , b • t 

N pod'am ficar suspensos como explica o orno reme l? a !ao. asoom ro~o at ~n~do, 
na.o 1 

. . 'd ,. tid. , recorrem os abarxo a.ss1gnados ao patr1otísmo 
a.rt- 80, os d1re1tos consagra 05 e ,aran °~ do Con"'resso Federal para que lhes est d 
no§ 72 do Pacto Federal. "' . __ _ en a o 

A 1i t na. particular elemento da riqueza braço protecbr ~m proHdencms que fa,çam 
blior u _ . ' - 1-ta te ,. cessar a reprodncçao do mal. que empobr~ce 

:pu ca., nu-s~, por~m. IlL."' 1 .men a.ggree-- este municipio e restituir á seus donos a. pro
~da ~lo ma1~ arb~trariO atten~o . qu a priedade extot•quiua. ou sau equivalente 
V!Olaça.o da Ie1 registra em terr1torro bNJ.· ' • 
zileiro. E . E. R. J • 

.Ao mando do brigadeiro Francisco Ro-
drigues Lima. _~ ~ronel FirmitJ!> FP.rnandes 
Lima, o mu!llmpio de Ale.,"'l'ete a leste e oeste 
foi invadido por forças do governo revolu
cionario de Porto .Alegre, em tra.jecto pa.ra. 
Bage e arrebanhada. toda. a cavalhada daS fa.
zenda.s de criaçã.o circumvisinhas, sem se 
deixar aos criadores e mais fraco elemento 
para. o custeio de seus estabelecimentos. 

Occorre que nem ao menos os proprieta.rios 
foram ouvidos na invasão de suas proprieda
des, enka.ndo as forças arbitrariamente em 
seus estabelecimentos ruraes, parando ro
deios, retirando gado vaccum e ca. vallos e 
até anima.es que não se podiam pre.;tar ao 
serviço de guerra. e a mobilisacão. de forcas 
4e na va11aria., muitos só proprios para criação 

· porque de todos as especies le>-anta.ra.m es· 
celtas destacadas da .orça coinmandada pelo 
'brigadeiro Francisco Rodrigues Lima.. Nem 
siquer podiam a.s victimas habilita.r-se com 
documentos dos invasor2S, porque negaram 
QS comma.ndantes da.s diligencias qualquer en
trega. comproba.to ria. do ~cto, alle.,"ii.ndo cum~ 

Al~1·ete. 27 de julho de 1892.- Justo de 
Sã. Brito,-Bela.rmino Paz da Silva,-lgna
cioJose da Layola.-Antonio .o\.Inel'ico da Sil
veira.,-Joa.quim Pinheiro de Sa,-Theotonio 
Lopes do Barro!l,-Antonio Pereira Gomes,
s. Estaliba. da. cunha Soares,-Freitas Valli 
& comp,-Bartholomeu de AssisBrazil.-CUs
todio Côrte Paixão.-na.macena COrte Pai· 
xã.o -João Paulo de F- Sa.lles _-Tacito de 
Sá. e · Silva.~Ca:rlos Nunes Ribeiro.-Ozorio -
Caudido rlos Santos.-João Francisco Morei
ra..-Antonio Henrique de Ca.rvalilo'-Sabinó 
Azevedo Cunha Pinto.-Lauro de Sã. Dor· 
nelles.-Alf.redo Gonçalves dos Santos.-João 
Manoel Araujo Filho.-Manoel & Irmãos • ..;. 
Pedro Fernandes Ribeiro.-celso de Oliveira. . 
Quinta.na..-Lad.islau Pereira. .de Lima.-Se· 
bastião Nunes de Miranda,-Noberto Hipóli.to 
da. Silva.,-Ado'Pllo Telles de Souza -Boa.~ 
vemtura Joaquim Ea.rboza.-Bra.zilio de Oli
veira. Bica.. -Vergilio de .Ba.rros Leites,--ca
rolino .'Uch~ngo Pessoa. Purio de Sá Bri
to.-Manóel Igna.cio Godsy.-Conrado .Alves 
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tle Medeiro.-Lucio Wrug.-Joaquiin Pedro ' da Silveira.-Constante Pinto de Azevedo.
da Silveira.,-Cassiano de Assis Pacheco.- Joã.o Ariionio Lucas.- Hippolyto Conceição da. 
José de Aquino-Franklin Souto.-Pedro Silveira.-Izidro Brunet.-Noberto Machado 
Bernig.-Olyntho Nunes de Miranda.-Fabri- da. Silveira.-Alfredo Gonçalves Borges.
ciano Jose de Almeida.- Felippe Grug.- Luiz Gonzaga Pinto.-Jose Nunes de Miranda 
Josê Selas Englen. - Valentim Rodri- Recohhet;>.o Yerdndeira.s as cento e cincoent.i. 
gues Lopes.-João T. Schel. -Lnurino Pe- 11$igna.turas ao presente protesto digo da pre
reira dos Santos.-Francisco Grilli.-Angelo sente reprcsentõ~.Ç<i.O, que dou fé. -Alegrete 
Rafael Derozo.-Ozorio Antonio de Araujo.- 25 de agosto de 1892. -Em testemunho L. llf: 
Basilio E. Nobrega.. - lst•a.el Gonçalves Diomcdes.-0 tahellião Lui; .'\ialhias 'l'ei:r:eira 
dos Sa.nt()S. - João Sckarnberz. - Frasco ele Almei'l<l. 
Simão d'Avila. Filho. - Antonio Simões 
d'Avila. - Felipp~ Pinheiro de Lenna,- PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI' 
Ail"onso Mnllmonn.- Patt•icio Pinto d~\ ,. 

DiseusSti·l.l uilica. do parecet• n. 90 a.nnullundo 
o. elekão do. Cn.pito.l FL'<leral. 

O Sn. I u St:cllET AlUO lê o parecer. 

Co5ta.. - Jacob Luiz Lojdur Sobrinho· 
-Manoel Fra.ncisco de Mattos .- Oentil 't"'a· 
bres.- Lout•enço Thévenet.- Ft•anci~co Coe
lho.- Tm·iblo Alva.t·i&"'. .- Julio Ruo.~.- Ju
lio de Souza.- Antonio da. Costa Lima..
Eduar-do Ferna.ndez Dot•nelle. - Gu~t!t\'O 
Schlottlelde.- Augusto Alberto Stucky:- 0 Sr. r.rhoDI.az Delphino-Sr. 
Luiz Ara.ncibia..- Severino Estelita d'Almei- presidente. U.ivir.io da illustrada., digna, hon· 
da..- Antonio de Brito.- Agostinho Maria. rru:hl. e respeita.\·el commissão de petiç.lo e 
d OI- J · d poderes, no modo de encarar a. compa.tibili
e tveira.- ose e Car\·alho Portelta.. dade do cidadão eleito pela Capital Federa.l 

-d José Velloso Sou tos.:- Evaristo Dornelles para com a ca.mara.; e venho justi&a.ra minha 
eMeneze3.-Va.soo tmõesPereiru. d'Avila.. di · ·h -- c to-

-Affonso M. Ligorto Pinheiro.- Guilherme . verge~w. e,~ nun a. opposu;a.o. er n.a.o 
Fernandes.- Manoel de Freitas Valle Filho. e com mdefferen{'a, com frieza. e pouco caso 
- Joiio Tiellet.- Christiano Selmitz.- José ~~...._~~~ o. -palavra e que me empenho na. 
Repetti :Morga.vL-Luiz de Oliveira Porto. r- · 
-Francisco Antonio da Silva..- Laertes de Não està nos meus ba.bitos acompanhar as 
G. Gobim.-Germano Bolnngahren.- Wie questões sem interes3e, sem calor, .sem tomal·as 
gobd.- Scl1mictt. - Scipião de Souza Trinda- peito; m~ime esta. em que está envolvido 
de.- Francisco Guedes da Luz.- Rafael um cidadão distincto (apoiados) correligio
Dias.- Euzebio Ca.ndido de Almeida.- José nario antigo e cheio de serviços á causa repu
Ma.ria. .de Oliveira Coimbra.- Ca.ndido Ala.no blicana., que o Districto Federal elegeu com 
da SilvO..- Antonio Marques de c .. - Pedro apresentação minha. e de meus ai.Oigos, que 
Bossani.- Ra.phael Antonio do Rosario. v iria entre nós auxiliar-nos poderosamente 
-Pedro Celestino Duarte.- Clovis da Concei- na. defesa. dos legítimos interesses da nossa 
ção Claverie.-Manoel de Vargas.- Emilio cidade, e contribuir para o bom a.Jldamento 
.Mitiderio.- Manoel Fabriciano da Silva. dm negocias pnblicos pela. sua orientação, 
-'-Alipio H. Trindade e Silva:- Theophilo de talento e illustraçiioreconhecidos. (Apoiados,) 
Souza..trindade.- José Antonio Valente.- · Mas, é inteiramente desespera.nçado dever
AL-ipio Nunes da Roga.- Domingos An- ine attend.ido 11ela. Camara cujo juizo sei que 
tonio Valente.- José Ma.noel de Freitas. e irremíssivelmente condemna.torio que fallo; . 
caudido Malhua-::.n.- Antonio Olyntho Mal- nenhuma especie de illusão me resta. 
lma.nn.- Vicente da Costa Dias.- Fernando A causa. do cidadão eleito pelo Districto 
.Jose de Lima .- Antonio Montés,_:João car-. Federal está perdida sem remissão nem ag· 
1~ Sehmitt.-Carlo3 Frederico.-Oiavo Cs.bra.l gravo. 
Hygino Nunes Coe1ho.-João Oliveira.-Anto- 'VOZES- Talvez Dão 
nio cabral.-M.areino Rodrigues de Almeida. ' ' 
-'-Manoel Antonio Oliveira.-Henrique Aham- O Sa. Tno:MAZ DELEINO- E~~ta.nto ~u 
leug. -Rangel Tarquino do Nascimento - t~mbem profundamente conVicto que s1 na.o 
·Joã.a Sebastião Chrisostomo.-.A.Dtonio Mario ex~tisse nesta. assemblé&. um ve~adeiro g.t~i 
de 'Preitas.-Timotheo Alves Paim.-Sala- pro guo, um formal eqwv.oco, SI eu fo~ de 
thiel Machado da SilveiJ.'a;-Caetano Abovaes. bancada em bancada. de depuia.OO em depú
-Candido Machado da Sil v~ira. ~Herculano t.ado,expli.ca.r deta.lhadament:e :OJ fllndamw?tos 
Guedes . :-Joaquim Ca.ndido da :Silveira.-.-João de meu mwo de p~nsa.r ~ st nao eon~se 
Ma.· .chado & . Silveira.~verlno _Llleuona.-~ conven~ a. todos •• ~-na«;~ o.C!ln.segmrJa, de 
SatbmG Feüppe de Oliverra.-1&3.0 Facundes cew, a.bá.larla.& OpJ.lllaO do.mmor numero. 
daCwlha..-Joã.cda Cllllha.-Ra:f&elGargare. O Sn.. L\JIZ MURA .f.....: A causa que V. Ex. de-
--:-I>lliz Manoel de Qua.dros.-Pedro Macbado fende ~-que i mã.. . .·. · 
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O SR. THoMAz DELFINo- Quando, Sr. pre- dade official, e preparam os trabalhos para. os 
sidente, eleito senador pelo Districto Federal agentes directos ; são a ;rentes auxiliar·es. 
o illustre mestre e chefe,o Sr. Aristides LolJO, Os primeiros, os verdadeiros funccionarios, 
eu e os meus amigos procuramos na lista dos dependem directamente do chefe do Estado, do 
coreligionarios e nas indicações espoutaneas Poder Executivo, com quem estão em relação 
da população e do eleitorado quem viesse sub- immeüiata, e entre si teem os laços mai~ · 
stituil-o, e resolvemo3, entre outro5. me· apertados. São no regimem centralisado, 
ritorios e notavei3 pelo serviços, apresentar o como o regimem franc•z, em gra,nde numero, 
Dr. Vicente de Souza, a duvida ~obre :1. sua os msnist1•os, 03 pre!'cito~, etc,; no regimem, 
incompatibilidade para com o cargo publico como o nosso, os miniscros, os diplomatas e 
assaltou-nos e a discutimo~. muito poucos outros. 

Nilo limitámos a discu;süo a nõs mesmos; Nin~nem dir:i que o Dr. Vicente de Souza, 
uevo dizel·o que a trouxemos para esta casa, deva ser incluído na. !;> clu.::se; n~o ti ministro 
onde gronde numerodedeputados de toda~ as nern diplomata; na segunda tambem não será 
representaçvas foram consultndos. porque nilo estl\ em con<lições marcadas pelo~ 

Liquid!l.ndo para cumnosco. e pal".t com os escriptores de direito administractivo com a 
nossos companheiros que, si !oõse eleito o Dr. simples observaçiio dos caracteres da.s d1.1as 
Vicente de Sousa, nã.o encontraria. serias dif- ca.thegori;:~.s demonstra, e como o regulamento 
ficuldades o seu reconhecimento nest:l. casa, e as instrucções da Imprensn. Nacional tornam 
fizemos a apresentação de seu nome ao eleito- ;~inda. mais patente si é possível. 
tarado. Dizem os regulamentos e instruçiJes (Le.) 

Mas, dir-me-hão: como e que tendo obtido «Aos empr~gados nomeados p0r decreto ou 
certeza. de qlle triumpha.nte o candidato, não pelo ministro da fazenda, são applico.vei$ as .· 
encontraria difficuldades para seu reconhe- disposições em vigor nas outras repartições 
cimento, vieste.~ dizer ainda ba pouco, com do Ministerio da Fazenda, com referencia ao 
tanta seguran'a e firmeza, que a sua causa ponto, concursos, fiança, posse, substituições, 
estava perdida ~ accesso, gratificações, descontos, suspensões, 

E', Sr. presidente, o re3ultado do verdade!ro aposentadorias e responsabilidades. 
~ui pl·o qtt?, do formal equivoco que .;xiste ; Paragrapho unico. Esta disposição não com
e que o seu caso é assemelhado e equiparado pre11ende o dírector do Diario Officiat e os 
a. um outro ha dias julgado. em que a ca- auxiliares da red.acç-.ão.» 
mara procedeu com o maximo rigor. Vê V. Ex., Sr. presidente, que o director 

Sr. presidente, a digna commissão fez obra do Dia1·io Officia.Z. não esta ~ujeito ao ponto, 
para repellir do seio da Ce.mara o cidadão não foi nomeado, precedendo conclU'so, não 
eleito pelo Districto Federal no § 9' da lei n. 35 prestou fiança, não tem direi te a accesso, não 
de 26 de janeiro de 1892, regulatl.ora do mate- e suspenso, não percebe gratificação, não tem 
rial eleitoral. direito á aposentadoria, não tem responsabili· · 

Diz esse paragrapho: (te): lidade. 
«Não poderJ.o ser votados deputados para o SR. CHA.GAs LoBÁ.To - Mas pode ser de~ 

ser:.adorou ao Congresso Nacional: mittido. \ 
«Os funccionarios administractivos federaes 

ou. estaduaes, denrissiveis independentemente O SR. TfiOM!z DELFINO - Póde-se, pois~ 
de sentença, nos respectivos estados.» compat~aJ.-o com um director de repartição 

E diz a concln.são: 0 director do Diarip Orfi- federal, com um chefe de secção, com úm offi
cicl é funooiona.rio administra,ctivo federal nas cial de secretaria federal~ Nã.o, Sr. presidente, 
coridiçõas:do § 9•, logo e inelegível. isso e evidente. .· 

Sr,. presidente, o Dr. Vice.ílte de Souza não De facto; o Dr. Vicente de Souza é um 
ê o funccionario administrativo de que cura agente do Poder Executivo, mas de natureza· 
o § 9>. especial, excepcional, não comprehendido ·na 

O que se entende por funcci<mario ::i.dminis- lei, no § 9• • · · ·· 
tra.ti vos? De um modo geral, são os agentes do Quaes as dependencias qu.e tem o director 
Poder Execlltivo. do Dhrio O{ficia~ para coin o Peder Execu-

Ora, em toda. a parte do mundo, onde ha tivo1 São as que vou ler; 
direito admii:lis~rativo, os agentes do Pode? · ~COmpete ap director do IJtari' Official·: 
Executivo se dividelll em duas classes: uns Art. 2i. Receber di:rectamente do Ministe-:: 
são verdadeiros funcciona.rios, teem ceracter rio da Fa.ienda. instrucGão para 8. reda.cçã.o.:(ia. 
a autoridade perante todas as pessoas e todos folha, e, como responsa.vel pelas ptiblica.ções •. 
os cidadãos, são ·conhecidos officialmente do fazer sclecção das materias a publicar e #-. 
publieo, elhe servem de intermediarias forca- solver sobre a inserção ou re.Jeição .doses,. 
dos e ob:rigiukis para com o Poder Executivo. criptas.» · · ·· 

Outros, sãn os . cba.ma.d.Ç~s propria.mente em o seu papel mais importante é reduzir' a 
pregados;· sem .caracter .publico, sem notorie- · escripto o -pens1.mento do governo, que lhe é 

C:i.llla"rll V. V 33 
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communicado por intermedio do Ministerio da. debaixo de outro ponto de vista; devia a.na.
Fa.zenda.; e, emfim, redigira opinião do Poder lysar o caso excepcional; devia. considerar a 
Executivo. questão especial, e não incluit'o candidato, 

·Q.ua.es mo as dependencias da. população disposie.ões genericas do § 9•. 
pa:rb. com etle, em ,·irtude da suo. posição ou O que a. com missão fez foi o mais f<~.cil ; o 
cargo1Qual e a. influencia que elle pódeexer- que a conunissão poderia fazer era o mais 
cer sobre o publico, em virtude de seu papel ditficil, mas com toda a certeza. nã.o seria. tão 
de director .do Diario Of!icial? Nenhuma., que injW!to. 
me demonstrem. O c:tracter diL funcç~o de Director do Dia-

Apenas os seus dous au."'iliares na red~.io 1·io O[(u:iat e o de verdadeira commissão 
da. folha oftlcial, tlous moços que muitas vezes littero.ria. Naturalmente ser-.i. ella. preàen· 
nem eleitores são. e que se occupa.m em tra- chida. por c1uem tendo harmonia. de vistas po
ducções, recebem delle instrucções pa.ra. os Lticas com o governo, melhor e mais adeqllll.· 
sens trabalhos e sobre as horas de estada. da.mente po35& traduzir-lhe o pensamento. 
na sala de l'ede.cçi'io, E' tão precaria. a esta.bi- No caso do Sr. Vicente de Souza, outras 
Ildade das funcçijes dedirectordo Dintio Of!i- circumsta.ncias existem em que este cara
cial, que rn.ros individuas parmanecem na.- cter se assi~n&ola.. A :;ua. tuncção nm·malr•e
quelle logo.r por certo tempo. gular, ha.bitua.l, é ser professor, exerce o ma· 

O logar de dircctor do Di<wio 0/ficia.T. podit1. gisterio no Gymnasio Nadona..l, e como tal atê 
mesmo ser SUPJ?rimido sem desvantagem para. hoje não percebeu a. gratificação que por lei 
o serviço publico, e com va.nta:g~m _para o lhe e estipulada. Si considerando o dire

: Thesouro. Lembro mesmo esta ldea. a com- ctor do Di,wio 0(/icial a.bstract.am!\nte, elle 
1:nislã.o de fazenda.. O secretario doministro do exerce commissã.o littera.ria.; o Dr. Vicente de 
interior podia perfeitamente exercer aquell.a.s SOuza. particularmente e em commissão que 

·· funcções; e melhor seria até que estas depen- se acba. na.quellecargo. 
dessem do ministro do interior, que e o da Note-se o seguinte, que é imp<?rtante ; o 

· pasta política, do que do ministro da. fazenda.. dire.ctor do Dia;-io O(flci.al. não pôde $8r reco· 
Para. os diplomatas, que são funcciona.rios nllecido deputado. elle que qnasi nenhuma in

da 1" ordem, abriu a lei uma excepção ; e e fluencia póde ter na população, com o pro
em 'Virtude dessa. excepçã.o que tem assento fessor do Gymnasio que actua. tão poderosa· 
nesta casa.,e que a honra.,o nosso distincto col· mente sobre a. família., sobre os eleitores pód.e 

· lega, o. Sr. Augusto Montenegro. O caso que ser reconhecido. 
se apresenta agora é imprevisto, um Tenho concluído o meu discUl'SO, no qual 
caso de que a. lei não cogitou. Ta.mbem a lei fui propositalmente breve, não envolvendo 

. Iião cogitou de ser eleito deputado o nelle ma.teria. estranha sob nenhum -pretexto . 
. ~uda.nte de ordens do presidente da. Repu- Faço um a.ppello á. digna commissão. Que 
· blim; e peço ao meu di<:tincto collega. que se ella me demonstre que o director do DiarirJ 
. a.chapresente que não veja nas palavras que O{ficial êumagente do Poder Executivo, como 
_.pronuncio senão a a.rgumentação e nada que os su(lêl'iores administradores, que teem auto· 
~ ferir o seu melindre. · ridade perante o publico, que teem importan-
0 director do Diario O[ficia~ póde ser demit- tes funcções puolica.S, ou então que é um 

tido;o ajudante de ordens do Presidente da Re- agente do executivo como um director de se· 
publica põde ser disp6llsa.do;mas jamais o di- creta.ria, como um chefe de secção ou. como 
.rector do Diario O[ficiat poderá ter sobr·e o um officia.l de reparcição. E se ~r acaso ella 
eleitorado a. a.cçã.o que póde. ter o a.j udante de conse.,"uir demonstrar que esta :.ncluido em 
ordens do Presidente· da. Republica. uma. ou outra classe declaro-me convencido 

Parece qu,e não e incompatível com o lo- que ella tem tecla a. ra.são(lo:ftcitrJ ue.m o arado'f 
. gar _de deputado o ·1!-judante d~ ordens do e Ctlmprimcntado.) 
Presiden~ da. R~publica • . ~ti":~ente aos Vem á mesa, e lida, apoiada e postA con 
careos diplomati~s a. le~ fOl prevtdente ~ junctamente em <liscussão a seguinte emenda. 
a.br1u uma. excepçao, em vl.l'tude da qual esta. s bst"tu - 1 - d 90 aqui o Sr. Augusto MontenegrC\. Na. elei~ u • .a.-se _a cone usao o parecer n. 
do Sr. Severo Maranhão, a. Camái.•a. interpre- pela segw_nte • . _ · _ . 
wua.lel, entendendo que elle era inc?m- Que a.pprova.das a.s eletçoes da.s secçoes ele•
pa.tivel; o. mesmo fez na do Sr. Lycurgo de tora.es, seja. :.:econhecido e proélamado depu-· 
~ello. Mas seem relação ao cargo de ajudante t.a.do o Dr. V1cente de ~uza. . · 
de o~ens do Presid~~te da ~publica. a Ca.- Sa.la. das sessões, 13 de setembro de 1894.
maramterpretou a le1 no senudo fa.voravel, Tt10,~a.: Delfirw 

. ~e nãD ha de a Ca.mara interpretar tam- · 
bem-desta. mesma fórma a. lei para. o direc- o Sr. Rodrigo dé Araujo 

· · tor4o Diar~ Of/iciaH- · · •em na qualidade de relator do parecer em 
A oollllnissão devia ·ter enca.ra.do a· qt;~estilo discussão, responder aoillustre <!-e pu tado :pelo 
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Districto Federal que se acaba. de sentar e 
a.compa.nha.l-o nas considerações que fez a esse 
respeito· 

Lastima que elle não tivesse empregado o 
seu prestigio polJtico, a sua grande influencia 
em ra.vor de um outro candidato em condições 
de ser eleito. . 

Para demonstrar que o Dr. Vicente de 
Souza é inoompativet, basta cltar o texto da 
lei, no art. 50, n. 9; pois, o candidato e um 
iimccionario administrativo, demissivel inde
pendentemente de sentença. residente no dis
tricto de sua. eleição onde exerce funcção om
cial. 

No dia em que o Diario Of!icial snlliu da 
orbita traçada pelo governo, o seu director 
serâ. coagido a. sahir do seu posto, o que o 
torna um dependente, contra a lei que exige 
independencia.. 

Argumenta. com artigos do regulamento 
:para mostrar que odirector do Diario O[ficial 
tem íunccão administrativa.. 

Termina declarando que acredita ser o can
didato um cidadão distincto, cheio de rele
vantes ser\·iços à causa da. Republica, mere
cedor dos su:trragios do eleitorado ; mas, antes 
(le tudo está a moralidade ; o Dr. Vicente de 
SOuza, que foi um batalhador da Republica, 
nã.o deve vir occupa.r uma cadeira. no Con
gresso pela violação de uma das primeiras 
leis da Republica. 

O Sr. Luiz Murat começa dizendo 

Declara. que, si fosse director do .Diario 
Official, como é o Sr. Dr. Vicente de-Souza, 
não teria. sido candidato. 

Defende o parecer da oommissão. 
E' de opinião que a camara. devia erigir 

do Jl()der competente a exoneração do director 
do Diario Official, que, empre,o-ado subordi
nado, dirigiu oifensa.s á. mesma camara. 

sustenta que o Sr. Vi Jente de Souza 8 in~ 
compatível. Ap~zar de S. Ex. allegar que a 
sua. func~ão e littera.ria., não deixa de ser 
empt•ega.do do governo, e o seu cargo é de 
o.dministração. si bem que intellectut~.l. 

Ao terminar, o orador nart•a que antiga,.. 
meute os imperat:ores crea.vo.m entre as sUM 
crianças uma. hiera"Clüa. semelhante â.quella. 
dos raja.hs indiu.nos e dava a cada um uma 
funcção, de a.ccordo com o caracter e com as 
uterioridades. 

Disso resultlwam mais tarde grnndes con
fiictos na curte, promovidos pelo ciume das 
crianças e os reis viam-se em serias difficul
dades para ha.rmonisa.l-as. MUitas vezes a 
questão foi mais séria, ao ponto de perturbar 
a tranquilidade domestica. da. rainha, que 
tinha de intervir na.quellas ridículas farças 
escandalosamente representadas na côrte. 

Resguardemo-nos, diz o orador, contra os 
mignons imperiaes, para. que se não -perturbe 
a tranquilidade da ra.inha.. VI ui ta bem ; muito 
I'Jem.) 

que a histom, ou antes a. novella da. eleição o Sr. Jacob da Paixão é for-
do Sr .. Dr. Vicente do Souza. acaba de ser con- çado a entrar neste debate, por discordar em 
tada pelo illustre deputado que o :Precedeu. parte das conclusões do parecer da. honrada. 
Não houve um· só ponto em questão que commissãa de poderes. 
S. Ex. não esmerilhasse. Além da questão de Estamos no começo da Republica; e esta 
direito, S. Ex.. ainda invocou a de moralí- fórma de governo deve primar sobretudo pela. 
&de; mas, embalde fel-o, pois essa eleiçiio legitimidade da eleição dos representantes do 
devia. fazer corar o proprio eleito. C(}ngresso. 

Pergunta.: que papel virá. o diplomado re- Conse.,"llintemente não é fóra. de proposito, 
:presentar neste recinto, a quem virá repre- que se a.pureni desde ja certos pontos que 
lilenta.r 1 existem na legislação eleitoral, pa.ra que as 

Ao eleitorado não, porque S. Ex. representa. duvidas que ahi o orador encontrou não 
1.200 votos em_ um eleitorado de 30.000. O deem logar a. interpretações diversas, de 
que-,se representou em t.orno das urnas não modo a desacreditar, a abater o respeito que 
foi mais âo. que nma fa,rça a!'ranjada. para. devem inspira~ em toda a naç-lo as.decisões 
oppor obst.acnlos á manifestação unanime que do Congresso. 
se levantava contra. este -processo nega.t:vo do Nã() querenrio, alongar-se, va.e expor em 
não comparecimento ás urnas. resumo \JS 11o~tos duvidosos, segundo a sua 

Não houve ninguem,ate os proprios e.migos opinião, para que a commissão tirasse as 
do governo, que não reconhecesse que nesta conclusões a que chegou no seu parecer. 
~eleiçao o povo bra.zi::eiro acabava de dar um A lei n. 35 de 26 de janeiro de 1899, que e 
-cheque oo governo. a nossa. lei eleitoral, dispõe no art. 46 que a . 

Passa. • a referir-se a uma. publicação do Ca.mara ou o Senado, sempre que no exercicio · 
Dr •. Vicente de Souza., em uma das folhas do direito do reconhecimento dos poderes de 
desta capital, contra. a commissão de_ petições seus membros, annulla.r uma eleição sob · 
e poderes; e criticando-a. wm rigor, observa. qualquer fundamento, resultando desse fa.cto 
que as injunas arremessadas contra a. ffim- fica.r o candiàa. to diplomado inferior em· nu· 
missão, onde se· acham parla.menta.res dos mero de votos aoimmedia.to, deverá deter- . 
mais distinctos, a:lfecta a toda a. Ca.mara. minar que se realise nova eleição. 
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·. Parece que o texto-da lei é completamente 
claro. 

O legislador'Só quiz que a.Camnra. ou que a 
commissão de poderes, estudando a eleição 
para qua.Iq uer de seus membros concluiss~ 
mandando proceder á nova eleição no caso de 
annullar alguma eleição parcial i~to e, eleição 
de qualquer collegio eleitoral. 
· 0 SR. SEYERlNO VIEIRA- Não apoiado. 
V. Ex. deu interpretação forçada, a.lterou. 

. portanto, o texto da lei. 
O Sa. JACOB DA PAIXÃO acceitn. a corl'ig-enda 

do nobre deputado. 
Em todo o caso a lei diz: resulta.nJ.o deste 

acto fica1' o C<J.ndida.to diplomatlo inferior em 
votos ao immediato. 

Ora, parece que não se tr-a t:~. desto. hypo
thes2. Não :>e annullou um:J. eleic:.ão. não se an
nullara.m duas eleições, não se a.nnullou toda 
a eleição. 

A cpmniis·são não disse que: a eleiç.ão nüo li 
valida. A eleicão é -.;alida. 

O SR. ANTONIO AzER r;no (pela orden~) pede 
o encerr-amento da discussão. . : 

SU bmettido a votos o requerimento e app:ro-:: 
vado. · 

O Sr. Presidente- Ao parecer 
foi apresentado um substitutivo pelo Sr. Tho
maz Delfino, que conclue p2dindo que seja 
proclamado o deputado Dr. Vicente de Sonza.. 

Este substitutivo deve ser votado em pri-
meiro loga.r. . 

H(l. tambem um requerimento do Sr. Jn.cob 
dn. Pn.ixi'io que conclue p~dindo a o.nnullação 
o<\ eleiçã.o. 

Si a. C;\m::u·n. a.pprovar o substitutivo do Sr. 
Thomaz Deltlno. 1km~.i. pr~udico.da o. con
clusão do po.1•ecer c do requerimiinto. 

E' submettido a votos e rejeitado o substi
tutivo do St·. Thomaz Delftno. 

O Sn. PRESrDE:"\TE declara que vae sub
meter a YOtO$ a primeira conclusão do pare
cer. 

0 SR. ~DR!GUO DE ARA"C"JO- Não apoia- Submettida a YOtos é a.pprovada. a seguinte 
do • .A..eleiçã.o do Dr. Vicente de Souza é null;J., conclusão : . 
Porque são. nuUos os votos dados t\ elle. I" que seja annullado o diploma expedido 
· O SR.. SEVERINO VIEmA dà um :.tparte. ao Dr. Vicente de Souza, director do. Di.al'itJ 
O SR. JAcoB DA PAIXÃo obsen·a que na le- Officiat. 

gislação eleitoral devemos entenuer que exis-
tem duas especies de nullidade ; a nuWd(l.de O SR. PRESIDE!.'ITE declara que é occasião de 
da. el~ição, que _nã.o foi feita ~gundo as re~~ submetter a votos o requerimento do Sr. Ja
da lei, ·e a null1dade do ca.ud1dato. A ele1~ao cob da Paixão. 
pôde correr perfeitamente valida., e entretanto Submetti1o a votos, é rejeitado o requeri· 

. um dos candidatos estar imp~ibilitado de xn.ento do Sr. Jacob da Paixão. · 
poder ser·votado; mas 0 facto de ·se demou- Em seguida é submettid.a. a -votos e appro· 

· stra.r qU:e um candidato não podia receber vo- vada a seguinte conclusão. 
tos, não póde prPjUdica.r a eleição (lo outro 2." que, consequentemente, se mande prece-
candidato. der a nova eleição de um deputado pelo Dis-

0 "~ s · v ~~ E tricto Federal. =· EVEitlNó IEmA '- v. x. permitte SãD approvadas sem-debate as red,nnn... d;., um aparte 1 · . . · ~ "" 
o SR. J ACOB DA· p .AIX..to permitte não sõ um projectos ns. 154 C e 48 B. 

aparte. mas ate que o nobre deputado tome a O SR. ANTONIO AzERErxi (pela ordem) pede 
palavra. e lhe responda.. . dispensa de impressão pa.ra que ~a immedia-

Não se está. deleitando. como acabou de di- tamente discutida. e votada a :redacção do 
Zéi.-; foi for~ado a vir â. tribuna e mais tarde projccto n. 138 A. · 
dirá. o motivo porque ; ma.s como o uobf<J 'de- Constlltàda. á c.a..<:a, é concedida a dispensa. 
pntado deseja tanto fa.llar, $enta-se. aguardan- requerida.. . 
·do 'oeeasião opportnm pam novamente volta.r Em seguida é posta. em discussã.o ·e app~ 
a.o de~te. vada sem ·debate a seguinte reda.ccão: 

Vem á mesa. e lido, apoiado e posto con- \. 
. jüncta1llente em discussão _o se,.,"1linte ~ N. 138 A..o...l892 

· · Requerimento- · Red:lcção do 1wojecto n, 138 do corrente aml!J 
que estabelece as condições e1~ gue póde siw 
ea:ercido. a faculdade conferida as S1cieda
des an.o•wmas pelo art. 32 do decreto .n. 164. 
. de 17 de janei1·o de 1890 e autorisa a .. emis
sao d~ ?totiu de 500 rdls, 1$, 2$ e 5$00Õ no 
-oolor de 5.000:000$000 . 

·Requetro que, no Ca.so de ser approvada a. 
Ja ·concl.üSão do parecer . n. 90. do corrente 
aa.ho, seja Miada a. votação da. 2 conclusão e 

, . ~emettídos os pa.yeis _ relà.tivos . á eleição · da. 
Cà.pital. Federai, a..commissão àe legislação e 
jU:Sti.ça para dar Seu parecer acerca da inter-
p~taçãõ do art. 46 da. lei eleitoral. · . . 
. Sã.la da.s.sessões, 13 .de setembro de i892.-

O ColleOTesso Na.ciona.l deere'ta.: 
-Ar"t. I." :A facUldade eonferiila. as soci.eaa..: 

des anonymas peío a.rt. -~do. decr~to n. I(l4_ Jacób àá Pai:t:af;. · . 

\ .. . 
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d!:l 17 de janeiro ele 1890, só pód~ ser exercida 
sob as condições constantes dos paragraphos 
seguintes: 

§ 1 , 0 LançiJ,do o emprestimo. o seu producto 
será recolhido ao Thesouro, thesourarias,ban
cos ou ao poder de pessoa .iclonea, ·e com cer
tificado do deposito ; a autorisação para · a 
emissão será requet•ida ao Poder Executivo 
na Capital Federal, aos governadot•es ou pre
sidentes nos estado$ que, em vista da cer tidão, 
não poderão recusar a mesma autorisação. 

§ 2." As obrigações ( deberotw·es) não pode
rão ser de valor inferior a 100$ e deverão 
trazer á margem coupons numerados, corres
pondentes á época do pagamento dos juros e o 
valor destes. 

§ 3. o Ao mutuario, antes ela .entrega do titulo 
definitivo, se dará um recibo nominativo, que 
será substituído por aquelle, depois de auto
r isada a emissão. 

Art. 2.0 Pelas emissões que não represen
tarem emprestimos, feitas fàra das prescri-. 
pções da lei , além da pena de multa do§ lO 
do art . 1 o da lei n. I 083 de 22 de agosto de 
1860, incorrerão os emis8ores e os que assi
gnarem os bilhetes. vales, ou quaesquer 

tricto militar o lagar ele auditor de guerra, 
sendo a séde na ca·pital de S. Paulo. 

S. R.-Sala elas sessões, 12 ele setembro ele 
1892.-Bastos do Nascimento . - Glice1·io . 

Assim emendado, e adaptado em 3• di~cus, 
são e remettido á commissão de redacç.ão, o 
seguinte 

PROJECTO N. l 03-1 892 

O Congresso NacionaJ decreta : 
Art . l. • Fica creaclo o 1ogar de auditor de 

guerra no estado de S. Paulo. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em con

tral·io. 
Votação, em discussão uni.ca., do projecto 

n. 130, deste anuo, perdoando a D. Rosalina 
Pires de Bittencourt Barcell os a divida de 
que era devedor á Fazenda Nacional o seu . 
11nado marido Dr. Israel Rodrigues Barcellos. 

Submettido a votos é approvado e remet
tid0 á cótnrriiss&.O de redacção o seguinte 

PROJECTO N. 130- 1892 . 

ficas ao portadOt', que contiverem promessa o Congresso Nacional resolvB: 
de pagamento em dinheiro, na pena de 4 a 8 
mezes de prisão simples . Art. 1.° Fica perdoada a D. Rosalina Pires 

Art. 3.o Fica marcado aos emissores, sob a de Bittencourt Barcellos a divida ele que era, 
pena elo art. 2o 0 prazo ele um anno para 0 devedor o seu falleciclo marido Dr. Israel Ro
recolhimento dos bilhetes ao portador emit- drigues Barcellos á Fazenda Nacional. 
tidos com violaçuo da lei e que não represen- Art . 2 . o Revogam-se as di sposições em con-
tam emprestimos colltrahidos ele accordo com traria . 
ejla. 0 SR. ESPIRITO SANTO (pela m·clem)--:Pede 

Art. 4.0 O governo da Republica emittirá que se verifique a votação . 
notas de $500, 1$, 2$ e 5~00, no valor de Procedendo-se á verificaQ<'i.O, chega- se ao 
cinco mil contos de réis, fazendo -recolher resultado de que o projecto íbi a.pprovado por 
igual somma em notas de 50$ para cima. 85 votos contra 24. 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em Votação, em discussão unica, do projecto 
contrario. n. 153, deste anno, opinando no sentido ele ser 

Sala das commissúes, 12 de setembro de adaptado o projecto n. 184 ele 1881, que eleva 
1892.-L. Filgtteims.-Fróes dq, Cruz-Alei- a 300$ a pensão concedida a D. N!aria Gertr:n~ 
·des Lima. eles da Motta Vieira da Silva, vmva do V1s, 

conde Vieira da Silva .. 
Votação, em 3a discussão, do projecto O SR. PRESIDENTE declara que ha sobre o 

n . 103 A, deste anuo, creando um lagar de 
auditor de guerra no estado de s. Paulo. projecto um requerimento do Sr . Cesario 

o SR . PRESIDENTE declara que ha um re- Motta, que vae submetter a votos . . ·, 
querimento do Sr. João de Siqueira, propondo Submettido a votos é approvado o seguinte 
que o projecto volte á commissão de orçamen
to, o qual vae submetter a votos. 

Submetticlo a votos o requerimento, é re
jeitado. 
· Em seguida é submettida a votos e appro
vada a seguinte 

Emenda ao p1·ojecto n. 103 

Em vez de - Fica creaclo no estado ele 
S. Paulo, diga-se : - Ficf1 creaclo no '1° clis-

Reqtterimento 

Requeiro que o projecto u . 153 seja ~nvia" . 
do á commissão do . orçamento, afim de mtor
por o seu parecer. 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1892. 
- Cesario liiotta . 

o projecto vàe ser enviado á. commissão tte 
orçamento . 

Votação, em discussão unica, do pl'ojecto 
n . 124, deste anno, concedendo repartida-
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·mente a D. Luiza Guilhermina. de 'Campos e Procedendo-se a. verificá.cão reconhece·se 
D. Anna Julia. de Campos a reveNão da ~a. r~ que vota.ra.m a favor 52 Srs. deputados e con. 
da pensão de que gosava.m com sul!' m~~ tra. 50. 
D. Emilia. Adelaide de Miranda RibeJ.rO, Ja · o SR.. PRESIDENTE-Não ha. nuinero. Estan
fallecido, pelo decreto n. 2830 de 22 de março do porém; exgottada a. hora.. destinada a pri·. 
de 1879. meira. parte da ordem do d1a, dispensa-se a: 

o Sa. PR.ESIDEJ\'1'1!: ri.eclara que sobre o pro- chamada e passa-se á 
jecto ha um · requerimento do Sr . Cesa.rio . 
Motta e que >ae submetter a votos. SEGUNDA PARTE DA OR.DE.\1 DO DIA 

Submettido a votos é a.ppro;ado o seguinte 

Requeri monto 

.Req_ueit'O que o projecto n. 124 seja remet
tida á. commissão de orça.mento,)Lfim de inter
por o seu parecer. 

Sa.la das sessões, 12 de sete~bro de 1892. 
-Cesario 3fotta. 

Continuação da 2• discussão do projectcr 
n. 144 A, deste anno, (do Senado), que per
mitte a livt•e entrada no territorio da Repu
blica. a immigrantes de nacionalidade chineza 
e ja.poneza, sob as condições que estabele~~ 
e a.uto1•isa o \tOverno a promover a. e:xecuça.o 
do tratado de 5de setembro de 1880, com a 
China, a. celebra.r tratado de commercio, paz 
e amizade com o Japão e a estabelecer ~en-

. · tes diplomaticos e consulares nesses pa1zes, 
o· SR. MANOEL FuwE..~cxo (pela ordem) re- reportando-se ao juizo emittido no pare~ 

quer verificação de votação. sob n. 4 A deste anno. 
Procedendo-se a. ·verificação reconhece--se I ' · 

que o requerimento foi a.pprovado IK>r · 67 o Sr. Olivei~ Pinto continua.n
votos COJ?-tra 43. . • . _ do a .serie de observações que foram interrom· 

. O proJecto va.e ser remett1do a comm1ssa.o pidas pela -tlora, na anterior sessão, diz que 
de Ol'Çaf!leUto. . _ . . OS que se teem opposto a immigração chineza~ 

VoJ:.çao, em d1scussao :umca, do proJecto ba.seam-se qua.<li exclusivamente em ar~u
. n. 9<>, deste a.nno,_ autorJSa.ndo o goyerno a. mei:J.tos impressionistas, fundados em fa.l.slda· 
elevar a 100$ !lo ~nsao de 50$, conced1da pelo des contra a. China.. 

) . governo proyJ.SOn~ a D. Cybele de Mendença. Uma das raZÕeS por que o nobre depu-tado. 
Souza. M(;>nteiro, vmva do ?mente honorar10 por Ser~ipe é adversario do projecto é os 
~ exeretto Heleodoro Avelin'l de Souza.Mon- chins darem-se á prat ica de cri_mes iJ?dicad~
te!I'o. res de perversão moral, como seja o mfantl-

0. SR.. PRESIDENTE dec~a.t:J. que ha um re· cidio; entretanto . na China h a a . piedade filial, 
querimento do Sr. Cesa.r10 Motta., que vae 0 respeito pelos antepassados e o numero de. 
submetter a. votos. . int'c~.nticidos é muito menor do que em outros. 

Submettido a votos é a.pprova.do o s~"1llnte pa.izes da. culta Europa. _ 
· Cita Eugene Simon, testemunho ínsuspe~.to, 
que durante dez a.noos viveu na. China. como. 
con:rol de França., o qual a.ffirma. que nl!--

Requerimento· 

quelle paiz os estabelecimentos orpbanologl
. · ~ueil'o que o projecto n . 95- seja remet· cos não podem recear confrontos _com ~ da 

. tido a eomm.issão de orçamento. França. e da Inglaterra. e que os infant1c1dos· 
Sala. das sessões, 12 de setembro de 18~2.- ão muito mais frequenres· em França. 

Cesm-io Motta. O amor ã. fa.milia. está. a.lli muito desenvol-
O ~ecto voo ser remettido á commissão vido e o infanticida é punido com a ma.ior.se-

~·" veridade. · . _ 
de orçamento. A prova positiva. de que .0 infa.nticido nao. 

O Sa. Pli.ESIDE:>.'l'E annuncia a votação, em é ·praticado como a11lrma.m os inimigos do· 
discussão unica, do projecto n. 159, deste chim, e que nenhum outro povo se desenvolve 
a.nno, autorlsa.ndo o governo a conceder ao 1. 6 tanto como aquelle em um período pequeno, 
MCI'Jpturario ~ yhesonra.ria _de Fazenda do tornando-se a população de ta.1 modo d~ 
Amazonas, ~no 91ymp!o de Ca.rva.lh_o que a. terra já; é pequena e, si nã.o fosse o_ tra- · 

c·- Ra.bello, um ~rã'..il de · ~1~nça com os venci· ba.lho, a a.etivldade, a. int.e~encia. do chinez~ 
mentos a. <!Jlõs .ver ~1to, para tratar de já. seria. impossivei o fornecunento dos gen~ 
sua; sa.ud~ .. d · ~ conVter. ros essenciaes à sua. existencia. O territono 

.. . Em se.:.;rael é o :projecto submetido a :votos da China. é a. metade do b~leiro e all~ vi· 
-dado ~~o approvado. . vem 400 milhões de ~timtes . q~e. "!'lVem 
O SR. ÃLFBEooEr..Lis (pela ordem) Pede ve- ma.is felizesdo que mmtos povos _CJ.v.ilisados 

· · ·. . ifica.çã.o da votaçã.o. da Europa.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:38+ Pág ina 17 de 33 

Sessao em i3 de Setembro de i892 263 

Para se j nlgar bem do chlm, ta.!. qual como dente, porque S . Ex. esqueceu -se de fa.llar .na. 
elle e, como caracter. como moralidade_, como riqueza que elle deixou na mesma Cali-
wbalho, deve-se voltar a attenção especial· fornia. . 
mente para a California e não· pa"!'a Cuba e Não querendo mais demorar-se na tribuna, 
para o Peru, que s? tiv~ram cov.Ues. ~ chi~. o orador declara que as suas ultimas palavras 
que fm Jl.ara a Cal!forrua re:pr~sentarm aqm devem referir-se ao estado que representa; a 

· no Braztl papel rmportantr~srmo no mundo extensão territorial que vae de Nitberoy a 
· economico, sem que si pudesse receiar conse- Campos e a extensão central que vae do Dis

quencia. alguma funesta para a o_rdem pu- .trícto Fedel'al ;). serra da. Cascadura, vasta. 
publica. extensão de sólo uberrimo, esta L"lteiramente 

E' sabido que na China a instrucção :prima- inculto pela irniJo~ibilidade do trabalho eu
ria é generalisada. e não tem subvenção do ropéo e nacional, hade produzir em tão larga 
estado; encontra-se lá tão raramente um escala. com a vinda do chim, que seró. a for
a.nalplm.beto oomo na Dinamarro ou na Ame- necedora de todos os generos a esta capital, 
rica. do Norte. cuja população ~resde de dia para dia. Além 

Isto, porem, não se no~a no po>o italiano disto, a parte alta occupada pela cultura do 
em que 85 • I o não sabem ler; no Brazil esta café, esta toda sujei ta. a esta. crise medonha .a 
pr~po~ção e de 80 o;. e quer--s~ dizer q~e ? que já. se referiu o or~dor. E' J.?reciS? que a 
ch1m e atrazado, sem moral, mepto. Na.o e riqueza do esU!.do do R10 de Jane1ro vrva no
exacto isto; é uma injustiça. clamorosa, por- Yamente e torne-se tloresc~nt2; isto só se po· 
que n'" China o pae considera como seu mais derá obter introduzindo tmbn.lhadores de or· 
imperioso dever levantar o espírito dos filhos. ganismo saturado pelo impatudismo - este 
· Depois de estudar detidamente o parecer da. trabalhndor não póde ser sinão o cllim. 

commissão mixta de inquerito, encarregada de O orador vota, rois, a favor dà immigra. 
verificar as causas da perturba('ão na Ame- çãn chineza., convencido de que obedece á. as
rica do Norte e depois de argumentar com piraçã.o do seu estado, como de muitos ou
elle favora.velmente ao clüm, diz que estamos tros: a lavoura exige tmbalbadores que 
aqui a levantãr questões theoricas, quando a veriham trazer a riqueza e a abastança.. O 
verdade e que o paiz reclama j!i. e já, com reme di o para a crise que o pa.iz a.tra vessa. é 
maxima. urgencia a introducção de braços, a immigração prompta e abundante. {Muito 
s6b pena. de vermos fatalmente condemnada. a. bem.). · 
lavoura dos estados do Sul e muitas da> in- A discussão fica adiada pela hora. 
dustrias agricolas do Norte. Vem á mesa a seguinte 

O. nobre deputado, Sr. Felisbello Freire, 
estudou a questão da immigração chineza 
debaixo do ponto de vista economico, en
chendo-se de a.pprehensões pelo liberto e pelo 
caipira, que naturalmente ní!.o poderão com
petir com o baixo salario do chim ; responde 
o orador, mostrando que o caipira, o liberto 
e a immigração européa não constituem a 
quantidade -de braços q, ue o paiz exige; mesmo 
S. Paulo luta com falta de braços e a unica 
nação que póde soccorrer-nos nessa crise, en
Viando tra.ba.lbadores, é a China. 

Decla1·ação 

Declaro: 
1. • Ter votado contra o requerimento de 

encerramento apresentado pelo Sr. deputado 
AZeredO. 

2. o Ter votado a favor do substitutivo do 
Sr. deputado Thomaz Delfino. 

3. o Ter votado contra o substitutivo do Sr. 
deputado Jacob da Paixão. 

Tudo referente ao parecer n. 90. 
Sala das sessões. 13 de setembro de 1992.

(• da R.epublica.-José Be1)ilarpta.. 
Vão a imprimir para entrar na ordem dos 

trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N. 103 B-1892 

Ora, é necessario que o prejuízo. que está 
tendo a lavoura precisa de uma solução im
mediata e energica; não nos deixemos, pois, 
seduzir pelos preconceitos porque as cousas 
estão em um estado intoleravel-o terreno 
inculfu e em abandono por falta. de braços. O 
chim está. nas condições de tornar-se uma 
llal.vação para o Bra.zil; elle sabe adopta.r per
feitamente a cultura ã. qualidade do sólo, eUe 
tem a. noção pratica de agronomia e é cons- Redacçúo do proje~to -n. 103 A, da co1'7'ellte 
tante, qualidade que não se observa em ou·. amw, gue crea o lagar de audito1· de guerra 
tro QUalquer tnbalhador. · · no estadl> de S. Paulo 

A' rista. disto, pergunta o orador, é ou não 
uma conveniencia ·para o pa.iz a. i.mmigração 
chineza. ~ O a.rgnmento empre,o-ado pelo Sr. 
Felisrello sobre a e:x:]lOI'ta.ção da moeda. na 
Ca.lifurnia., para comfuter o chim é improoo-

o Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. o Fica creado no 4" districio militai' 

o loga.r de auditor de guerra, sendo a. séde na 
ca.pita.l de s. Pa.ulo. .·. 
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.Art. 2. • RevogllJll-se a.s disposições em con
~rario. 

Sala. das commissões. 13 de setembro de 
189-2.-.1.lciàes Lima.-Froes ela Cru::.-Leoçi
gildo Filgueiras. 

N. 78 A-1892 

Emenda elo Senado ú p1·oposiçr1o da Camam 
dos Deputados n. 108, de 1891., estabelecendo 
os casos ele compt:tencia exclt1siva. dos podc
r~:s ft!de?'ctcs ou cst~tdoaes pal'a rtlsotveJ·em 
.sobre 'Vias de co·m.municaçfío fl!mia.e~ ou 'teJ·
TIJstres e oquallcs em que deve luH:er <.u;cottlo 
entre ct Ur1ia0 c os estacio$ Otl <laotes CJlll'~ si, 
a qual (oi approroda pelo Senado 1)0r dou.s 
terços de votos na f6rma do art. 39 da·Con
stttuiÇtio 

A commissão julga. desnecessa.rio desenvol
ver a.s theses que levanta, porque a menor 
reflexão sobre qualquer della.s ju.stüicará ea-
balmente a rejeição da emenda do Senado. 

Naquella casa do Congresso, as commissões 
reunidas de justiça, legislação e. de obras pu
blicas limitaram-se a considerar de «necessaria 
e indefectivel utilidade » tal emenda, sem just i
ficar e:>ses ct>nceitos. E como o additi vo pro
posto póde trazer os males que a commissã.o 
de obras publicas e colonisaçã~ agora. a]lonta, 
e ella. de parecer que a C(J.ma.1'11. o 1·ejeite por 
dous terços, afim de ser expurgado du projeeto 
de lei que limite a compet~nclo. dos governos 
estadoaes e 1'ede1·al na.s concessces de vias 
terrea.s e fluvia.es. 

Sala ua.s commissões, 12 de setembro de 
l 892.-.-1nto;1io Olynt!w. pre;idente.-Augusto 
Vinhaes. - JoaQuim Perncw~btJco. - Urllano 
klq,r~ondes.-P'"isco Paraíso .-Jo.~J Beuitaq~1a. 
- Garcia Pires. 

A commissão de obras publicas e colonisa.
ção e de parecer que a Cll.mara r:>jeite mais 
uma. vez a emenda additiva proposta pelo Se
nado ao projecto n. 108, de 1891. 
. Essa. emenda t raz em si germens de futuros Eme;1dll do Senado à propo.1içM' da Cmoora. 
perturbações administrati>as, economicas e dos .Deputadas, n. 108, de t89t 
políticas, que os poderes pu blicos devem acau-
telar. Accre~ente-se : 

As ·perturbações na boa marcha de admínis- Art. Ficam tamhem perteneendo à compe-
tra.ção das ~·ias ferreas e li uviaes resaltam tencia jmisdicional dos poderes est.adoa.es. na 

· das proprias palavras da emenda, pelas qua.es couformádade da presente lei, as vias.de com
se admitte a bypotltese de acção conjuncta dos mtmica~.ã.o, fl.u>iaes ou terrestres, que tive
go"Vernos federal e estadoa.l sobre a mes- rem sido estabelecidas nos estados .em virtude 

. ma. via de communicação em determinados de autorisaçM ou concessiio do governo gara.l, 
casos. salvo o direito de fiscalisação, por parte deste, 

Er.onomicamente, a proposta elo Senado 'l'em em relaç<ão aquellas que houverem recebido 
falsear os intuitos do governo da União, quan-· garantias de juros ou outra qualquer subven
do julgou necessario conceder garantias ele ção do Thesouro Naeiona.l, emquanto não se 
jurvs ou subvençlies ás vias de communicação lir:tuidarem as respectivas r esponsabilidades • 
. tluvia.es e terrestres. Em todos os contractos 
dessa ordem, 0 governo geral no extincto re- Senado Federal. 30 de julho de l8ff2..- Pru
,gimen e 0 governo federal b.oje, reSa.lvara.m dente .T. de -~oraes Barros, vice-presidente. 
direitos de reversão ou de encampaçã.o dessas -Jolio P edii·o Belfort Vieira:, I o secretari.<l. 

· d · - d · d fi - GiZ Dini!:' Gou.tart, 2• secret.ario.-Anto-
Vlas. e comm.umca.çao epolS e um prazo xo nio Nicolào Monteiro Bacna, 3• secretario. para. compensar f&vores em a.deantamentos 
pecuniarios feitos .. As re~ponsa'b\lidades das -Domingo$ Vicenle Gonçal1les ·de Sou;a, 4• 
companhias coneessionario.s · de taes vias de secretario. 

· ·comm.unicação, não cess.1.IIl depois de findo o 
prazo da.s garantias de juro ; ellas continuam 
.. geralmente presas ao governo federal, por 
outras clausulas de seils contractos. 

Proposiçcw da Clzl?U!Ta dos Deputados, n. 108, 
·de 1891 . 

Não· deve e não póde mesmo o governo da 
União abrir mão dos direitos que tem sobre O Congresso Nacional decreta :· 
ta.es >ias ferreas ou íluviaes, a. favor dos es- Art. 1.• E' da exclusiva com:pelencia. dos 
tados, que gozarem de todas a.s vantagens poderes federaes resolver sobre o csta.bele-
.desses meios de transporte, sem que~ de seus cimento: . 
. .cofres houvesse sahido qualquer auxilio soli- l o, das vias de communica.ção, fiuviaes ou 
· dtado pelas respectivas companhlas, . terrestres, constantes do plano geral de via-

Politicamente, a. emenda do Senado t rarâ ção que for adaptado pelo eon·gresso; 
incalculavel perturb~ na.s -estradas de ca.- -zc, de todas as outras que futuramente 

.:racter estrategico. que não foram .ao menos forem, por decreto. emanado do Poder Legis
~ptu.ada.s, e não podem :tlca.r sob a de}len- lat'ivo, considera.das de utilidade naciorlal, por 

. -d'~a. exclusiva dos pod~ 1~. . ._ satisfazerem .a necessidades estrategicas ou 
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corr.esponderem a eleYados intere.sses de or- contractar com o .engenheiro Melville Hora. 
dem politica. ou aillninistrativa. as obras que se propõe a executar·, poi' si, ou 

Art. 2. • Em todos os mais casos aquella companhia que organisar, na ilhn. das En· 
competencia é exclusiva. das poderes esta- xadas, no parto e bahía do Rio de Janeiro, 
doaes. . medeante co1ldições que estabelece ; 

.Art. 3. • Quando o melhoramento interes- 3• discus5ão l1o projecto n. 115, (leste anno, 
sara mais de um estado, sobre elle resolve- autori~ando o governo a transferir }lara as 
ritO os governos re.specti vos. armas (le infantaria e de ca V:J.Jlaria, conforme 

Aet. 4. • Alem das vias de communiC3çãO as lmbilitações de cada um, os o!Iicia<Js elo ex
de que trata. o art. 1°, poderá a "Cnião esta- ercito. promovidos durante a guC'rra. rlo Paro
belecer ou auxiliar o esta.belecimento de ou- guay parn :t <le n,rtilhttriu, que nc.~l.a se aclia.
tras, precP.denuo. neste caso. a.ccurdo com os rem sem potler ter acce~~o por 11tll.a tle lm.ul
l!Oderes competentes dos estados ou do estado litnçiies scientificas ; 
a que possa.m ellas interessn:r, 2" di$cus&i.o do 1wojecto n, 85, de:<tc n.nno, 

Poderâ. tambem permittir que as linhas a n,utot·is~mlo o !.l"OV<'rno a rever a t1tileltu. tl0t1 
que s~ refet'e o mesmo artigo s~jam esto.bele- vencimentos dos oflicines da nrmadtt c cln~~es 
cidas por conta de um ou mais estados in- amwxu.-< c :l. reformar o conselho mwnl ; 
teressados. celebrando, para isso, com os go- ~" discussão do projecto n. 81, do :.~.uno pas 
vernos respectivos, convenios p~los qw1es satlo, 1·eguhmdo as promoçúes nR :J.rmada, em 
fiquem garantidas a unifo1·mídaue de admi- tem110 1le pai!; e em tempo de guerra; 
nistmção, e outras conveniencias de caracter• 3" di~cus~ão do pro.:ctto n. 109 A, deste 
Iederal. t~nno. opim1ndo no sentido de ~Cl' alJpL"'OVado 

Paragrapho unico. Taes accôt•dos e couve- o :projecto n. 1 o~. 1leste anuo, que crê<l, con
nios. sempre celebrados pelo Poder Executi,fo, ,junctamen te com n. escola de machinistus, um 
só crcn.m obrigações para a União de])QiS de curso· de nu mica, no estado do Pa1·iL, e lhe dá 
<cpprovados pelo Congresso Nacion.:~.l. o1•ganisação ; 

Art. 5." Revogam-se as disposições em con- 2" discussão do projccto n. 91, deste :mno, 
traria. appro,·ando o accordo celebrodo entre o go

verno e a Sociedade Anonyma do Gaz, pelo 
Camara dos Deputados, 9 de outubro de decreto n. 826, de 24. de maio do correntE~ 

1891.-Joao Lopes Ferr~ra Fitho, vice-px·e- anno ; 
sidente.- Constantino Lt~i:: Pal~eta, 1• secr·e- Continuação do. I• discussão do projecto 
tat•io.-Joao da Silva Retumõa. n. 18:3, deste anno, restabelecendo a lei 

O SR.. PREsiDENTE designa para 14 a se- n. 3403, de 24 de novembt'o de 1888, com as 
guinte ordem do dia. moditicar;:ões que indi~, e tixa o prazo dentro 
. 1> parte (ate as 3 horas) Discussão unica do do qual devem os actuaes bancos de emissão 
pa1•ecer n. 91, deste anno, approvando as entrar no reg-imen desta. lei. Autorisa ·o go-
eleições do Cearã. . v-erno a ussumir a responsabilidade das notas 

Votação dos projectos ; · dos qlle nüo :puderem. ou quizerem ~ulJm~t-
N. 159, deste anno, antorisando o governo ter-se ao mesmo l'eg~men ; a proVIdenCiar 

a conceder a.o 1" ereripturario da Thesoura.ria. quRnto a substituição por notas do Thesouro 
de Fazenda. do Amazonas, Emiliano Olympio das que forem recebidas, e tl. rescindir o con-

_de Carvalho Rabello, um anno de licença com tracto com o «Banco da :ReJJUblica.» l?ILra. o 
os vencimentos a que ti-ver direito, para tra- resgate do J)a.p·e1-moeda, lrrmtado este a som
tar de sua saudé onde lhe convier (discu.s~ão' ma actual e íeito o resg-.lte conforme aquella. 
unica) ; lei e com os recursos annualmeute decre-

N. 156, deste anno, autorisando o governo tados; . 
a conside1-ar a reforma compulsoriamente 2• di~cussão do pro,jecto n. 69, deste .anuo, 
dada ao official de fazenda de 2• classe,Antonio autorisando o governo a conceder a Jose Au-
1ial'iano Barreto Pereira Pinto. na efiectivi· gusto Vieira e outro a construcçã.o, uso e_ 
dade do posto' de 1 o tenente, em que foi gra- goso, durante 30 annos, de uma estrada de 
duado, passando sua graduaç.ão ádopo~to im· ferro de Sapo:pemba á llha do Governador, 
medíato (discussão unica) ; medeantecertos favores; 

2• discussão do projecto n. 151, deste anno,) 1" discu..~ão do projecto n. 113, deste anno, 
-erea.ndo uma. colonia. rorreciona.l ·no. proprio 1 a utorisa.ndo o governo a melhorar a~ r.efor· 
nacional denominado -«Fazenda da Boa Vista», mas dos ofl:lciaes do exercito concedidas :por 

·na Parahyba do Sul, estado do .Rio de Ja- \decreto deSde fevereiro de 1890, equipa~
neíro ; especifica os individuas que a ella. do·os nas vauta.:,crens do decreto de 19 de abril 
podem ser reoo1hidos ·e dando outras J.ll'O'Vi- · do mesmo anno; 
dencias; : ]a discussão do projecto n. 176, ·deste an.no, · 

Continuação da 2" discussão do projecto l.autorisando o governo a oontractar com~o 
n. 155, deste anno, autorisando o governo a I visconde de Carvalhaes, ou com quem . maas 

Cao.rnra v. v 34 
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vantagens ofl'erecer, a. liga.t;ão ilo porto de 
s. Francisco ou outro, com a. fronteira brasi· 
!eira limitroplle com a Re:publica do Para· 
gua.y nas condições que estabelece; 

1~ discuSllão do projecto n. 98, deste a.nno, 
autorisando o governo a cone lder a Honorio 
Llma a construcção, uso e goso, de uma es
trada àe ferro do porto de Angra, dos Reis, no 
~ta.do do Rio de Janeiro, a estação do Cru
zeiro, no estado de s. Paulo, medeante as 
condições que estipula.; 

I• discussão do :projecto n. 133, deste anno, 
derogando o art. 187 do decreto n. 1030,de 14 
de novembro de 1890, dispondo que seis es· 
crivães das cama.ras civil e criminal do Tri· 
bttnal Civil e Criminal sirvam cumulativa
mente perante as dua.s camaras medeante 
distribuição; 

1~ discussão do projecto n. 191, deste anno, 
autorisando o goYerno a alterar. de accordo 
com o «Banco União de S. Paulo», o traçado 
da. Estrada de Ferro de Uberaba ou Uberabi
nba a Coxim, concedida ao mesmo ba.nco por 
decreto n. 862, de 16 de outubro de 1890; 

3• discuesão do projecto n. 118 A. deste 
anno, autorisando o governo a reorganizar o 
servi~o da. repartição geral dos tetegraplws 
e alterar o respect,vo regula.mento; 

blica. a immigra.ntes de nacionalidade chineza 
e japoneza, sob as condições que estabelece, e 
autoris~t o governo a promover a execução do 
tratado de 5 de setembro de 1880, com a 
China, a celebrar tratado de eommercio, paz 
e amizade com o Japão e a estabelecer agentes 
diplomaticos e consulares nesses pa.izes, re
portand<rre ao juizo emittido no parecer sob 
n. 4 A, deste a.nno. 

2a pa.rte (as 3 horas ou antes). Discussão 
unica da.s seguintes matería.s: 

Do addit.ivo n. 23 F, deste anno, (a.dditi-vo 
destacado do projecto de lei das furça.s de 
terra, manda.ndo rectifica.r, no sentido que 
indica., a.s patentes de reformados dos gene
ra.es cujas reformas, voluntarias ou não, 
tiverem sido etrectuadas ou mandadas com
prehender como compulsorias) ; 

Do additivo n. 23 H, deste anno (additivo· 
destacado do projecto de lei das forças de 
terra. mandando preencher desde já a meta.d.e 
das vagas dos postos de tenente a coronel das 
armas de ca. valia ria e infantaria segundo as 
condições que estabelece); · . 

Do projecto n. 1'77, deste anno, a.utorisa.nd& 
o go-verno a dispensar do exame de trigono
metria João Ribeiro, para matricular-se na. 
Faco.Idade Livre de Direito da Capital Fe
deral; 2~ discussão do projecto n. 148, deste anno 

autorisando o governo a coutractar com r•o projecto n . 189, deste anuo, a:timrisando 
FranciScO Ferreira de Moraes, sem onus al- o Poder Executivo a. conceder ao cabo de 
gu.m para o estado, a introducção de 500 ou esquadra reformado, João Coelho de Mello, a. 
mais trabalhadores liberianos, para. auxiliar pensão de 500 reis dhrios; 
o serviço de carga e descarga de naYios no Do projecto n. 188, deste anno, autorisando 
porto de Santos; o governo a abrir o credito necessario pa.ra. 

2a di.scussã.o do projecto n. 145 A, do anno indemnisa..r no corrente exercício o Sr. Au
passado, mandando realizar, por concurrencia gusto Franciscó Maria. Gla.zion da qnantía 
publica, as obras publicas.federaes que devem de 9:425$144, importancia das despeza.s feitas 
ser construidas exclusi varo ente a expensas na conservação do jardim do Campo da Accla.· 
da. União, podendo ser tambem por admini- mação (Praça. da Republica) ; · 
stração as obras militares, as de grande ur- Do :parecer n. 77. deste anno, julgandn o-
gencia. e as de pequeoa importancia ; Congresso Na.cional incompetente :pa.ra conoo-

Continua.ção da. 3• discussão do projecto der a :permissão pedlda. por Victoriu:> Aífonso 
n. 153 A, de 1891, regulando as rel;~çlies entra Pereira Ramos e Carlos Baptista. de castro 
locador e locatario ; para. esta.belecer uma linha de bond~ entre as 
· Continuação da 2• discussão do projecto estações de Ent~ Rios, na Estrada. de Fep-o 
n • .122, deste anno, reorga.nisando 0 Supremo- Cen~ do Brazil. e~ do A~ na do Grao-
Tribunal Militar . Para, collocando os trilhos no le1to da estrada. 

2 di 
- d' de rodagem <União e Industria » ; 

• scussao o :projecto n. 106, do anuo -· · · . . 
passado, pa.s.>ando a Municipalidade a a.dmi- ~o_parecer n. 38, d.este anno,,md~fermdo a. 

·Distração dos cemiterios publicos, dando petiçao de. D. FrancJsca. Amalia Bittencoort 
outras providencias e aut.orisando 0 Presi- ~rdoso, _vmva .do desemba.r~r- honora
.dente da Republica. o, mandar fazer a conta., r1o ~ranc1sco Jose Çardoso Guunaraes, sobre. 
a1lm de ser indemnisada e. Irmandade da pensao· 
Santa. Casa da Misericordia. da. capital Federal; Le-v:anta-se a Sessio ás 5 horas. 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 144 A, deste a.nno ldo Senado), ~tue per
lllitte a. livre entrada no territorio da Repu-
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93'~ SESSÃO EM 14 DE SETEm3RO DE 1892 

Presidencia qo Sr. Alcides Lima, (2· "Více-pl·e
sidtnle) e· JoiZo Lop8s 

Justiniano de Serpa, Jose Avelino, Miguel 
Castro, Amorim Garcia, Pedro Americor 
Rosa. e Silva, Aoniba.l Falcão, Meire. de Vas
consellos, Pontes de Miranda, Seabra., Zama., 
Francisco Sodré, Fonseca e Silvll, Ylria.to de 
Medeiros, Al~indo Guanabara., Jacques Ouri
que, Mayrink. Matta. Machado, Yiotti, Do
mingos Rocha, · Adfllpho Gordo, Ca.rva.lhal. 
Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, Lacerd'• Cou-
tinho, Menna. Barreto e Raymundo Bandeira. 

Deixam de comparecer sem ca.US>l· os Srs.: 
Anfrisio Fia.lho, Pereiro Lyra., Dyonisío cer
queira, Sebastião La.ndulpho, Villa. Viçosa, 
Manhães B •rreto, Cyrillo de Lemo::, Jon.quim· 
Breves, Sampaio Ferraz. Figueiredo, João· 
Pinheh·o, Ferreira. Brandüo, Costa. Senrra., 
Dutra Nica.cin, Monteil'o da. Silv.1, Martinho' 
Prado, D•1míngos de Moraes, Cincinato Rra.ga, 
Brazilh dos Sa.ntos, Fernando Si mas. Yicto
rino Monteiro, Assis Brazil, Roclla. Osorio &' 
Fernando Abott. 

E' lida e sem debate approvada. a acta. da.. 
sessão antecedente. 

O SR. 1• SECRETA.RIO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ao meio-dia procede-se á chamada., á. qual 
respondem os Srs: Alcides Lima, João Lopes, 
Antonio Azeredo, Atbayde Junior, Paula. Gui
marães, João de Avella.r, Indio do Bra.til, 
Ucbó& l«>drigues, Cantã.o, Pedro Chermont, 
.Ma.tta. Bacellii.r, Augusto Montenegro,.~--ta. 
Rodl•igues, Casimiro Junior, Rodrigues Fer
nandes, Nogueira ParanaguiL, P res Ferrei
n , Martinho Rodrigues, Frederjco Borges, 
Jose Bevitaqua., Gonçalo· de Lagos, N~ 
cimento, Almino Affonso, Epita.cio Pes
soa, Couto Cartaxo, Sà. Andrade. Retumba, 
Tolentino de Carvalho, Gonçalves Ferrei
ra, José Mariano, Joaquim Pernambuco, 
Jnvencio . de .Aguiar, Andre Co.va.lca.nti, 
João de Siqueira. João Vieira. Luiz de An
drade, Espírito Santo, Bella.rmiuo Carneiro, 
Theophilo dos Santos, Oiticica, Rodrigo de 
Araujo, Euclides Malta., Ivo do Prado, Oli· 
veira. Valladã.o, Leandro Maciel. Felísbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paula. Argollo, 
Tosta., Artuur Rios, GarCia Pires, Marcolino 
Moura, Severino Vieira.. Santos Pereira, Mil· j 
ton, Leovigildo Filgueira.s, Barão de S. Ma1·· 
cos, Prisco Paraiso, Manoel Caetano, Fran- Officio: Do Ministerio dos Negocias da. 
eisco de Mattos, Horacio Costa., Nova.es Mello, Agricultura, Commercio e Obras Publicas, de 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Mar- 13 1lo corrente, respondendo a.o otflclo desta. 
rondes, Alberto Brandão, Oliveira Pinto, Vir- ~mara, n. 121, de 20 de julho pas,ado em 
gilio Pessoa, França carvalho, Luiz Murat , que enviou á. quelle ministerio o requerimento 
Ba.pti.sta. da Motta, Fróes da. Cruz. Erico coe- da Companhia. Rio de Janeiro City Impro-o~
lho, Lopes Trovão, Furquím ·werneclt., Je- ments para ser informado.- A' quem 1m a. · 
suino de Albuquerque, Vinhaes. Thomaz reqnisiçii.o.-A' commissão do orçamento. 
DelJino, Antonio ~lyntho, &da~. Pacifico Requerimentos : 
Mascarenhas, Gabriel de Magalha.es. Leonel _ . _ . 
Filho. Cha.ga.s Lobato, Jacob da. Paixão, Fran- D~ bacharel :Fe!:ix de Sa Nogue1ra e_ outros, 
cisco Veiga., .Alexandre Stockler. Lamounier, pedi~do a concessa.o de ~a. f~rro-Vla, que 
.Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves. Amerioo pa.rl.ind? d·~ ru~ '!_o Bom F1m, va ~r â. Taqua
Luz, Manoel ~ncio, .Aristides Maia, Gon- ra..- A co~ de obrlll3 pub~1c •S. . 
ça.lves Ramos, Carlos das Chagas, Costa Ma- ·Da comnnssão pro:J?-otor:a- de md.;~stria.s e 
cbado, Domingos Porto, Pa.lleta., Ferreira melhoramentos, ~?na?!" de :uma. est~ 
Ra.bel!-o, Ferreira P~; Joã.o Luiz, Glicerio, de ferro. que de ~ace1o v_a. ~ exti.ncta coJorua. 
Cesano Motta. · Jumor, Moraes Barros,. Lo_pes Leopoldllla.-:- A s comml.SSOes de orçamento 
Cha.ves, Mursa., Pa.ulino-Carlos. Costa Jumor, e obras publicas. . . . . • 
Alfredo Ellis, Moreira da. Silva, Almeida. Dos cl'lnferentes das cap!l-ta.zias ~esta. ca.p1- -
Nogueira, Julio de Mesquita, Fieury· Curado, tll;l, pedt~d~ a.ugmenm de vencLmentos.-
-Leopoldo de Bulhões Alves de castro Urbano A comliUSsao de orçamento. 
~uvêa, Caetano d~ Albuquerque;' Bellar· _ _ 
nuuo de Mendonça, Marcia.no de Magalhães, O Sr. Ep~t.ac~o Pe!lt!loa- Sr. 
Eduardo ·Gonçalves, Lauro MuUer. Carlos presidente, é com verdadeiro desgosto, com
campos, Schmidt , Perei.r& da Costa.. Julio de profunda. 1rísteza. que -venho me occupa.:r do
Gastilhos, BOrges de Medeiros. Tboma.z Flores, desagradavel incidente que hontem. iriterrom
Homero Baptista, Ca$siano-. do Nascimento e peu o discurso do nobre deputado por Matto--
Demetrio ·Ribeiro. · Grosso, e que levou v. Ex. a snspender a. 

Abre-se a. 8ess- sessão. . . 
. a.o • . N"a.o o faria., de certo, si o resumo do deba.te.,. 

.~~ de compa.recerer com ca.usa pa.rti- hoje putli~do no lJwrio do CimgreS$o, não me. 
c1l"""' os Srs.; Henrique de carvalho, Nelson, fizessé sentir a necessidade, ou de elim.inar dos. 
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anna.es todo aquelle tristíssimo incidente, ou E' Q, terra do· meu berço, a minha. terra 
de restabelecei-o nos seus justos e verdadei- natal, que exige neste momento a. minha 
ros termos. · dedicação: e chamo. por mim a longos bradoo. 
. Venho, pois, e antes de tudo, pedir. a V. Ex. Acudo por minha terra. · 
que me esclareça. si a mesa tem bastante au- Fazem 36 dias, Sr. Presidente. si me não 
toridade para. fazer eliminar dos annaes o engano, que pedi, respeitosamente, à Mesa 

, .aparte proferido bontem pelo &·. deputado por um requerimento conciso, que ob
Bevilaqua.. Penso que o presidente da Cama- tivesse do Governo o:; dados informativos, de 
ra, não chamando á ordem o orador no mo- quanto se tinha despendido com o Rio Grande 
mento em que fa.lla, não tem depois o direito do Norte, depois da proclamação da Republica. 
de supprimir palavras de seu discurso. Não sei. si essa alta. Commissão desta. casa. 

Mas o caso a.ctual muda. de figura porque, terá,ou não,sollicitado do Poder Executivo, que 
tendo sido nccessaria a irnmediata suspensão subministre, e forneca o que peço. 
da sessão, V. Ex. não teve opportunidade de Ate hoje, porém, essas informações nuo 
~zer sentir ao nobre deputado pelo C€ará que vieram. 
a. tribuna. tle representante da nação não é es- A minha razão de supplicar esses dados, e 
eoodouro de aleives nem pelourinho de repu- exigir esses informes e conhecimentos, é, 
taçües. que sómente com instrumentos officiaes, 

Peç.o, pois. a V. Ex. que me esclareç.a sobx·e com documentos <\Uthenticos, eu queria. fazer 
o ponto em questão, sl a. mesa püde fazer re- soar nesta casa a igualdade da miseria, que 
tirar dos annaes a injuria. com que hontem o lá corre os campos todos. 
nobre deputado pelo Ceará aggrediu o Sr. o SR. JoÃo LOPES.(Presiclenie tla Cama1·a, o 
Barão de J;,ucena, parQ, que não me veja for- çuat po;· nwt:vo j•.<s!o e,ta1la fora da Mesa.)
Qado a dizer que a resposta que uei a S- Ex. o requerimento de v. Ex .já foi a.pprovatlo 
nãó foi a que consta. do resumo dos debates· pela camara. 
publicados no JJl.ario Official, ma.s outra. mais 
energica. e mais significativa, que vem hoje O SR. ALllD!O .AFFoNso-Mas ha cerca de 
em deficiente resumo na Gu.zet2 de Noticias; 40 dias~ que o apresentei a Mesa. 
e o farei porque onde figura a aggres...~o deve O SR . .ToÃo LOPEl>-AS materia.s, e os nego-
figurar t.ambem a repulsa. Cios são superabundantes: não se póde fazer 

O Sr.President.e -Devo declarar 
ao nobre deputado que a me.<a não póde por 
iniciativa. suo. fazer r etirar dos annaes expres
sões proferidas pelos Srs. deputados, porque 

-parece que a liberdade de pen~amento aqui é 
· ampla. e que a mesa só pódc retirar f.'1.es ex

pressões a requerimento dos, nobres deputados 
e appro~.ão da. casa.. · 

O Sr·. Epitacio Pessoa - A' 
vista da declaração de V . . Ex. requeiro que, 
logo que hom·er numero, consulte a casa so
bre a retirada. do aparte do nobre deput.adó 
pelo Ceara, .ao qual me referi. . 

· O Sr. Aln1.hto Affou~o-Não e 
-gosto ID,eu, Sr. Presidente, occupar a. a.ttenção 
de V. Ex. , nem a di!- ca.mara dos Srs. Depu
tn.dos. 
-Muito :poucas vezes, tenho u.sadQ desse di

reito, que é· facultado a todos. 
- . ,Julgo, que a Camara :póde bem· ·ter pa.
ciencia. com a palavra, de quem tão pouco usa. 
della, e ou vir a quem tão poucas vezes falla; 
pa.ra não errar muito, e vara ri.ão gastar de 
trido· a ca.nçada toleranciã. desta respeitavel 
assembléa.. . 

A's VB'l:es, eutreta.nto. do fumo sahe a luz: 
e .acho, que é primor . desta casa, ornada de 
sa.bedoria, a consta.ncia. de attendar e escutar 
ao ·.que se supponha menos entendido. 

tudo tão prestes, quant.o fõra para. desejar ; o 
requerimento do nobre Deputado foi apprCI~ 
vado com outros, ba uma semana.. 
· 0 SR. AL~fi.'\0 AFFONso-Desde que O nobre 

Depatadópelo Ceará, que é simultaneamente 
o nosso mn{,>istrado proeminente; que ê o Pre-
sidente da Camara, acaba. de fa.zer~me a honra 
ele dizer, que, ha poucos dias, sómente por 
musa !nevita.vel,foi a.pprovado o meu requ~ 
rimento: por mais, que padeça o Estado, qne 
represento, não tenho outra c:oUl'a, que fàzer, 
sinfLo <:onfot•mar·me ; e, nesta resignação, 
aguardo a resposta. do Governo. 

He uma afilicção ignorada., que sotfrO: mas 
fica consignado, que o Rio Grande do Norte 
padece; e :precisa do cuidado da governação 
do Paiz. _ · 

N"a.o fu.llo mais nelle. 
Agradeço a gentileza do nobre Deputado pelo 

Ceará: e·embora· me custe muito o sileneia.r, e 
emmudecer, quando tra.cta.·se de auxilies ur
gentes â minha terra., espero ouvir_a palavra 
do alto ; e, emquanto o tàço, ent~i elll' o11'"" 
tros assumptos. . ·· 

Uma vez, . porém, que disse o nome do 
illustre Deputado,. que é ta.mbem o nosso Pre
sidente, quero auctoriza.r-me com a. sua.~ 
vra : e. repetirei, com S. Ex., IJOr occasião 
da nomenclatura, e synopse dos trabalhos da. 
Camara. na actual sessã.o,q ue,quer neata. Ca.l;a, 
quer fóra deUa, muitas 'Vezes o Congresso foi, 
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e tem sido, vici,ima de ·censores espontaueos; rança, nem aft'rontar o bom senso da. Camara' 
assim no tem.PC> de Constituinte. como no ou do Povo, que me ouve: 
tempo de Ordinario. «Soltar palavras graves de ousadia» 

Muitas vezes a intima~Jo, que chegam a ser Não. 
monstruosa, como disse S. Ex .. de que tudo Comtudo a mesma Constitui~o ordena a 
devia, acabar depressa, nC>S foi fl".ita: sem que esta Camara, ao~ tribunaes augustos e aos 
o merecessemos. diversos orglos de todos os podcres,que ~ejam 

E. como si obedecessem os Deputados, por guardas dn. Constituição:. e verifiquem, si ella 
uma machina, á vontade accusadora, que foi respeitada. . 
mostrava na Imprensa a uuica decisão npai· Não faço um longo discurso, nem é tempo 
xonada, e J.lha.ntasiosa. de alguns Ministros, de fa.zel·o agora: não gosto,todaYi:J.,dc ~~r nu
que nella tinham seus orgãos unisonantes, gatorio. ou nugivémlnlo; embora :10~ que não 
fizeram e promulgaram uma constituição, me conhecem, po~sa parecer o contrario. 
que, em muitos dos seu3 fundamentos. é com- Não venho at;ora discutir o assumpto, que 
pletamente alheia ãs nossas tradições. aos u.líils o povo, que m~rece muito· res1Jeito, em 
l10SOOS costumes, á nossa indole e ao nosso sua sensatez c innocencio., tem o direito de re· 
elemento liistorico, embora tenha muitll. cousa putar de não pequena monto., e tr:.nscendente 
b impo.rb.ncia. 
oa. Para que se guarde um:t lei, e mister conhe· 
Era- impossível, Sr. Presidente, que, cor· cel-a: é mister, que o JlOVO s:l.ilJa o que elh 

Tendo a humanjda.de tão longo· periplo. após determina; e o saiba,veridic~.inerrantemente. 
dezenove seculos de civilisaQão do evangelho, A constituiçf(o contem preceitos, que são, 
que, pala primeira vez, ensinou os }Jrincipios manifestamente, ou ambíguos, ou contradi· 
d~ fraternidade e igualdade, consolidando o ctorios. · 
dialiberal,que acabava ·de nascer, não tivesse Essas ambiguidad~. e a.s contr.adicc;ões da 
a Constituição alguns princípios bons, alguma Constituição de 24 de Fevereiro, são appa.ren
essencia sadia e qualidades generOS<lS. tes e claras umas, latentes e impenetraveis 

Foi, com tudo, feita a passos estugados: de outras. 
lll.'eSSa.. Desejo, pois, que o Poder, que foi compe-

Não é, que o V<Jto perdido de a1,"1lns Deputa· tente para legislar, auctorise a intelligencia 
dos tenba sempre sa..ncdonado, ou ap11rovado verdadeira dos mesmos Artigos. · 
tudo: mas esses votos particull}res, ou ind.i- Entre estes, que são muitos,trago a indica-· 
viduaes perdiam-se nos votos da multidão, ção, e a necessidade da intel'Jlretação de al· 
que era senhôraabsoluta, e soberana para de· guns: e peço â Camara, que dê a sua ge. 
cretar tudo;e a Constituiçiio de 24 de Fevereiro nuina intelligencia, para que a nação .co· 
é a legislação fundamental da nação Brazi- nbeça., sob que lei vive. 
!eira. Disse,que não pretendia alongai'·rne muito, 
~ao tem justa effi.ciencia o que disse um não preciso f<lZel·o, · 

dia., neste recinto, um illustre Deputado por 
Minas, 0 Sr. Gonçalves Chaves, que menciono «Por ver mais agua.s,que as doDouro e Tejo»· 
por honra sua.;o qual, bem de vezes, foi Pr~si· Por isto mesmo, passo a ler as Indicações, 
dente da Constituinte, que, qua.ndo uma mi- que apresento, e submetto ao alto criterio da 
noria tàlla., e proclama. em nome de sua inti· C amara. 
ma ·convicção e dignidade; não está., não 'fica· 
obrigada. á; deliberação alguma das maiorias' 
vencedoras. 

I~dicações 

Si as.sim fosse lla ordem social, eu, pelo· 
menos, não 'estaria obrigado a respeitar, e· « Jnd.ico,que se ·decla1oe, authenticamente, o 
obedecer a mUitos artigos dessa constituição,· verdadeiro sentido do legislador Constituinte,· 
oontra. os quaes reclamei: e que não obedecem combinado3 os arts .. , 6, n. 3, que 1.Jrescre
de modo algum a minha vontade mesologica. vem,que «< _qo"'ento federal não podera inter-

Désde que o m:undo é mundo, oonforíne vir nos negocias peculiares dos Estados, salvo • 
. .tenho lido, a ma.ioma na soaiedade decide, :a requisição dos respectivos gov:ernos, .para. 
absolutamente. · · restabelecer a ordem e tra.nquillidad~ : 
· Na Grecia.,como em Roma,e na. idade média: •65, n. 2; pelos quaes «é {a~:~iUado aos Esta·· 

em todo o período da bistoria. entre todos ·dos em geral :todo e qualq-;,er pode-r, ou direito,· 
OS }JOVôS. . . cque l'/ws nã.o{ OI" negado por Clll.USUla express~ 

Entre .nós, para 'llã{) citar outros exemplos,. cQU. implicital"!l~e 'C()tltiria. nas cku:sulas 'ea:fii'es
T:ia.sta ler o a.ctua.l Regimento da casa.: basta ler ' sas dá Consttt1flção»; e a)nda o a.I!t •. 78, que' 
os pei'iMos 3• ,e 4° do Art. 4°, e os Arts. '7', dispõe, que-«a. especifica;çã.o ·das garanüa.s. 'e 
§·3o.._;ns.. 3; 45 e-seguintes. · · direitos expr~osna.·ÇOJ!stitni_?.o, nãG·excrne · 

Nao venho aqui assombrar a justa espe- outras :garantias, e dire1tos nao 'enu.meradêS,. 
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·mas resultantes da fórma do governo, que 
ella. estabelece, e dos princiJ>ios que con
signa. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1892. 
-Avmino .Affonso.» 

Prol>Cnho esta primeira Indicação, Sr. 
Presirfente, porque entendi, e entendo, que se 
nio deve deixar sómente ao governo dos di· 
versos Estados o direito de pedir ã Força cen
tral, ao Poder commum, que esta na cúpolll. 
da sociedade, a sua intervenção accidental, 
necessaria para· o restabelecimento <la ordem, 
e tranquillidade do povo. 

Estou convencido. pela. experiencia. de lar· 
.gos mezes, . e largos annos, da necessidade 
moral e material da. interferencia. do elemen· 
1o democratico em todo o governo, em todo o 
momento angustioso, e periclitante. 

O povo ha de ser denodado, impavido e re· 
soluto: deve ter o direito. elle o tem, de sua 
propria essencia., de invocar alguma hora a 
força centrípeta, para poder gozar dessa li· 

que, depois della,não ha prazer, nem magoa H 
E quando um homicida poltrão sobera.nizar 
pela .mentira publica ~ t 

Melldax in{amia f 
Penso diversamente. 
os Arts., 65 e 78, da. CollStituição, bem e 

legitimamente comprehendidos, auctoriiam a 
intervenção opportuna. do corpo legislativo 
de cada Estado : e, ainda mais, a interven:lão 
dos Eleitores do po'"o. 

A genuina intelligencia moral substitue, 
pois, a palavra material do art. 5• da Con. 
stitui~.ão de 24 de Fevereiro. 

Etsi "l)eróa legis liunc habeane intdlectum, 
t~tmer> ?ltens.legisl<;to!"i$ alíud lltdt ! 

Conceder a alguem um direito, ou poder, 
não é, ipso facto, ne.,rra.r esse poder, ou direito 
a um terceiro : a logica., a. hermeneutíca do 
f.oa.kiutismo nos obl'il,'a a uma consequencía I 
contraria, e diversa. 

Indiçaçao 

herdade. «<ndico, que, visto haver, ou se pretender, 
Assim como o gov·erno dos Estados a.vóca que ha, ambiguidade na verdadeira com

para o governo central e axiiJeto, as -penden- prehensão da dispositiva Constitucional, a 
cias, e luctas de cada Estado: assim o poder ponto de ter já fundamentado o Governo uma 
'legislativo de cada Esta.do,e a confiança de ~m interpretação sua, sejam, a.uthenticamente, 
:povo opprimido. condensada nos seus Eletto. interpretados, e declarados os arts. 11, n. 3, 
:xes, ~de, em dado momento de sua vida, pelos quaes « e vedado aos Estados; como d 
appellar para o centro, para o poder geral, Uniao, pt•escre-oer leis retroacti-r>as»; e 72, § 2, 

.que tem !JOr fim garantir-lhe o uso de todas se,crundo período. que consignam, que a~ Re· 
:a.s suas liberdades. publica mro awmilte pri'!Jílegio de rJaScimento; 

E quando fór o governo do Estado o tyran· desconhece fóros de nobreza; e ex:tingue as 
no; e quando, abusando do seu ignominioso ordens honorificas existentes, e todas a.s suas 
mandarinato,fôr esse voluntarioso despota.,que prerogativas e regalias, bem como os títulos 
imponha a sua vontade caprichosa e inepta,e nobiliarchicos, e de oonselbo. 
-<~pprima ao 'POvo; em um regimen, em que 0 SaJ.a. das sessões, 13 de setembro de 1892.-
governo, isto e, a vontade suprema, a sobera.- Almino Affonso». 
nia, e do povo pelo povo, da nação :por ella 
.mesma: como se ha. de consentir, como se Sentimentos, e motivos ind.ividuaes extraor
ha de sotrrer, que esse tyrannete, ou nababo dina.rios, q o e pegam, entretanto, . alguma. 
.de cada Estado, continúe. em nome da lei oousa publica, me constra.ngeram.a não com· 
magna, da lei-mãe, em nome da Federação, a. parecer,o a.nno passado, ao primeiro Congresso 
a.uctorizar o seu destempero,a sua tyrannia.~! Ordinario da Nação, não obstante saber, que 

Como se h a. de supporta.r, que esse bruto e devem to,dos considerar um Congresso Na.cio
ma.lvado possa, impunemente, continuar na nal o prazo-dado da. Patria, o propicia.torio 
-sna soberba a a.wrmentar, e vexar ao povo, sancto do seu povo,o culto universal da civili· 
.que elle não soube, ou não quiz iãzer afortu- sa.ção deste grande seculo. 
nado; a opprimir a sociedade com a sua IJes- Como ao severo catão, quando pelá liber
l!oa.l,e infrene desenvoltura, com o seu despo- dade se matou em lJtica., pode ser, que censu· 
tismo: mentiroso, perftdo, inex.oravel, CO· rem 11Iis, outros jusüftquem o meu procedi-
1Jarde e omni:potente ~ l · · - menta. de não ter vindo tomar :parte nas 

como se ha de deixar, que esse governo, ou deliberações do primeiro Congresso. 
assassino despresivel que o representa.; que Deixo esse grave julgamento ao juizo alJ.• 
esse ladrão publico persista.,e prolongue a sua gusto da. histeria. . 
.rontumelia atroz, a aifronta á deeencia hu· Cobarde_ ou valente, nã.o são os contem· 

. mana; a. injuria. indeterminada, o opprol>rio poraneos os juizes oom!)etentes,para decidir do 
social descendo do Poder, a sua. desl.)&rafusada. meu feito. -
cubiçs. a sua sêde de ouro, a essa dissolução Ninguem pó de deter a. torrente da von ta.de 
.sem meças,ou â. ba.rba.ridade;á. morremoral.do dos que tudo podem: o raudal dos que tudo 
po-vo, mais infeliz, que a. morte physica, ll\)r· querem. · . 
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Hão de censurai-o, tal vez, os que julgam :por tabelece, que «a fiança nli.o serà concedida, 
meras exterioridades: os outro~. justifica.da- no5 crimes, cujo ma:x.imo de pena for prisão 
mente, o bemdizem e elogiam. cellular, on reclusão por gt!atro aJtnos »: de-

«Culpatur ab his, laudatur ab illis.» clare, authenticamente o Congresso o ver-
Não é estranha.vel, por conseguinte, que dadeiro sentido, o pensamento do legislador; 

eu não soubes$e de tudo. quando empregou o vocabulo i~afiança'llel: 
Perguntei, si, porventura., jà tinha o Con- que valor ,jnridico lhe dec; pa.ra. tornar claro, 

gresso tomado a esse respeito alguma. medida si elle teve tambem a intenção de indigita.r, 
legislativa.: e me foi respondido, que niio; e ou t•estringir tlquellu. fncutda.de ao crime da 
essa e a idéa, que tenho a. r~speito. maior pena do novo Codigo. 

Só temos, pois, um A'Oiso do Governo, inter- Sala das s~--sües, 13 de setembro de 1892.-
pretando, sem o poder, os deus illimitados Atutino Alfonso. 
ArtigEJs, resistentes e reluctantes. 

Lembro-me, com pezar, Sr. Presidente, que, Facilmente se comprehende a legitima. in· 
por ei!i3ejo da disceptação do Congresso Consti· tenção do Art. 20 da l;ü fundamental daliber· 
tuinte, debatida muitas vezes esta questü.o, se dade;e autonomia dos Brazileiros. 
apresentou uma Emenda, mandando,que a lei, Todo o representante, dentro dos limites 
que a contemplasse, não ti v esse nenhum effei- do seu mandato, deve ser indemmne, e im
to retroactivo: e, todavia, apagou-se de vez mune,para poder ter inteira liberdade. 
o titulo nobiliarchico; pJrque esta foi a su- Tirada a immunidade social, e representa-
prema ,·ontade da ma.ioria do Con,<>resso, t d d d 
. ~aro, que votei, para que a lei consti· iva o sena or, ou eputa.do, que, ainda as-
tili.nte, que entã.o se fazia, só tivesse e:treito sim, a velb.a Constituição do tempo do direito 
in (uM·um: ...,.,is sabem os nobres collega.s, divino deixou no flagrante delicto do crime 

{- · d t mais grave do Codigo d'então, ao sabor de 
que não lla ei alguma,que eva re roagir ou qualquer auctorida.de:o senador, ou deputado, 
retrotrahír-se, sinão a que fOr favoravel ã. cujo modo de ver,e liber!lade não agradassem 
pena dos deúnquentes. a certo mandão, ou satrapa do lagar e da 
o Governo interpretou de outro modo o hora, seria tranca,:fiado na. cadeia, ta.lvez 

pensamento do CongTesso. f rt' ~· d fi . 
A interpretação do Governo não é a.uthen- por m~ lvos po 1 wo., quan ° osse mrus ne-

tica,nã.o 0 será jamais: porque só póde fazel-a cessaria, a. sua presen~ no Parlamento. 
~ Poder Legislativo, constituido pelas dua.s E' tal a_ im:p~rtanma. representativa de um 
Cama.ra.s; e estas não a podem ne.,crar, porque homem, mvest1do do poder de _legisla.r, _que 
oosa. negação seri~ um a.cto menos patriotico, somente a sua 0<\~ra. dever1a expedir o 
menos decoroso a sua galhardia e soberania., decreto de sua pr1sao, em caso preponde

á sua independencia, ao seu caracter repre- rante. 
aentativo, que deve ser inconcusso, como um A Constituição do lmperio consagra,comtu
rochedo. . ·do, que elle não póde ser preso em fia..,.a-ra.nte, 

E' regra, que todo.o mundo conhece, que senão por delicto capital .POr delicto !llWVis-
!'-0 poder, que faz a lei, pertence o direito de simo. ' " 
mterpretal-a. · -

E}us e$t inte,•p,•etari, c1!jus est condere Xe· O gov,!lrno do povo pelo povo, a demor!I'aeia. 
gem. pura, _nao podel'l.a decretar menos que a Mo· 

Diga, pois, o Congresso, qual foi, qual é a narchta. 
v~da.deira intelligencia desses dous Artigos, Quando dissz o art. 20 da nova ConstitUição 
suppostamente antinomicos. · - Cl'Íllle iu"fum.çauel, _sendo, que o Codigo 

IndiCação 

Indico, que, combinando o art. 20, quando 
diz: «Salvo caso -de flagra.ncia em crime in· 
afiançavel», com o art. 34, n. 33, que con
ferem, pl·ivati'IJanMnte, ao Congresso« legis
J:I.rsobre o dfreito criminal da. na.ção»;o art.83, 
que dispõe,que<.<continuam em vi.,., ao r ,emquanto 
não revogadas, a.s leis do antigo regimen, 
no que.não fõr contrario a.o novq systema 
de goverm>»; o art _ 27 da velha Constituição 
do Imperio, que ordena, que« o deputado,ou 
senador, não póde ser preso, sinão em fia· 
grame deHcto de pena capita~ » com o ar&. 
-406 do novo C<ldigo da;Republica., o qual ~ 

actual em-peiorou neste ponlo o velho Codigo 
do Processo, que só considerava inafiança
"'eis os crimes de seis annos de· prisãG com 
trabalho, ou oito de prisão sirnples, foi sua. 
intenção, e Yontacle mencioruu' o crime da. . 
pena. mais grave, conforme o institue,e firma. 
o novo Codigo. 

A Constituição actual não expressa: isso: o 
Codigo recente legisla. o contrario. ' 

E' enorme o que ambos fizeram: o pensa
mento legislativo determina, com certeza,, 
causa, que deve ser explica.da.. 

Precisa, portanto, a. pa.lavra. textua! da. le 
de ser entendida.,pe~r fôrma habil e ha.rmoni<;a 
precisa. .de ser legitimamente interpretada.. 
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Irulicaçilo 

Indico,que seja creada no Regimento da Ca
mar!l dos Srs. DepuW.do5 uma Commissã.o 
especia,l permanente, que averigue. no inicio 
dos trabalhos de cada anno, ou quando convier, 
si a Constituiçii.o foi cumprida,e devidamente 
guardada, durante o anno go>"ernativo: por 
ocoosiii.o da discussão de cujo p<u·ecer sómente. 
no principio de cada sessão annual. deveró.,ou 
poderá qualquer deputado apreciar a politica. 
geral, as leis e a Constitui~·ã.o do Paiz. ou as 
dos Estados; substituindo tal ensejo o antigo 
systema da discussão por occasião do clm
mado voto de graça, ou a monção do uebat0 
do Orçamento geral, ou de qualctuer minis
teria. 

Sala das sessões, 13 de ~etembro de 1892. 
-A.! mino Affonso. 

O regimento da Casa crêa dez Comrnissües 
permanentes: e a primeira de todas é a de 
Constituição, Legislação e Justiça. 

Era. assim no tempo d(L monarchia. 
Mas nunca.,que me recorde, essa Commissã.o 

teve ensejo de trazer a esta. Camara um pare
cer declarativo .de ter, ou não, a Constituição 
sido cumprida: pr•ecipua.mente. 

Não basta, por conseguinte essa Commissão 
permanente: emoora ella s~ja a primeira do 
Regilli.ento,queregula as deliberações omnimo
das desta Casa. 

Proponho, pois, como pensava o deoembar
ga.dor Souza Rodrigues, do Maranhão, cujo 
sabere auctoridade respeito e·aca.to,annotando 
a Constituição do Imperio,-qne se crêe uma 
Commissão especial,que só tenha por fim ave

- rigua.r, e declarar, si no azmo governativo a 
Constituição foi cumprida, ou foi violada.. · 

Tndicaçr7 o 

Indico, que, combinando os arts. 11, n. 3, 
pelos quaes « é vedado aos Estil.dos, como á 
União, estabelecer, subvencionar, ou embara
çar o exercício dos cultos religiosos»; 70, § 1•, 
n, 4, pelos quaes não poderão alistar·se Elei
tores do seu paiz «OS Religiosos de ordens mo 
nasticas, companhias, congregações ou com
munidades de qua;lquer denom.inação,sujeitas a 
votos de obediencia, re,crra ou estatuto, que 
importe a renll.llcia da liberdade individual~; 
com o art.- 72, § 28, que dispõe,que « por mo
_tivo de crença, ou de funcção religiosa, 
21enhum cidadão B1·o.;;ileii"O poderú ser pri~ 
~ado. dos seus direitos civis ou politicos, nem 
exi.Inir-se de qualquer dever cívico»: declare o 
Congresso o êl:àcto pensamento do legislador 

· constituinte, a. ~ua: volição legislativa, ou ge-

nuina intelligencia dessas disposições funda
mentaes do povo Brazileiro. 

Sala das sessÕes, 13 de setembro de 1892.
Alm.ino Affonso. 

Nada de beatice, nada de culturanismo 
importuno, ou de hypocrisia em nome uo 
sanctuario: nada venho propor, que se deter. 
mine, em nome d:J. Religião tres vezes sa.nctu. 
que intimamente :protesso. · 

Quero só, que o :poder competente explique 
o como.não reconlwcetv.lo a existcr1cia. officiat c 
au'tftcntiw de nenhuma instituição l'eligiosa. 
póde determinar uma especie de pena para os 
frades. ou monges do catholicismo: ao mes
mo tempo que tegzsta, que, por essa {tmcçao 
?·eli,qiosa, por esse motivo de sua crença 
nenhum Br-aúleiro será perturbado,ou incom
m.oda.do no exercício dos seus direitos políticos. 
que alias estavam perdidos, e mortos pelo 
a.utocratico Art. 70. 

Dê o Congresso a interpretaçü.o genuína, a 
intelligencia natural desses repugnantes Ar
tigos. 

Indico, quedeclare,authenticamente, o Con
gresso._ como se deve entender o § 33 do 
Art. 34; reconhecendo .esse paragrapho, que 
«é da privativa competencia. desta augusta 
assembléa «r.lecrelar as leis e reso~ttções »eces· 
saria.s ao exe1·cício d~s poderes, ql'e pertencem 
â Unicío »; e o pl.ragrapbo conjuocto, n. 34. 
que reconhece ao mesmo Congresso «fJ di
reito privativo de decrelar as leis o;·ganicas, 
para e:~;ecuçao completa da Constituição.» 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1892.
Almi,to A f!o!'ISO _ 

Aqui uma cansa se parece muito com a 
outra: supponho, que ha redundancia na lei; 
á Constituição, que nos governa, é, manifes
tamente, redunda.nte e superfiua em muitos 
Artigos. · 

« Deve o interp1•ete . abster-se do sentido, 
que attribue su1Jerfiuldades á lei, que inter
preta». 

O Assento de 22 de Outubro de 1778 esta
belece a regra, que no texto da ·tei se deve 
entender, que não ha. phrase, nem pala.vra 
superfiua. 

Ver l/a M~ sint .superflv.a, el sii'IC 'llirtute ope-
randi! . 

Com a faina de acabar logo, que era ·a pa.. 
lavra sem replica dos respigador~s das insti
tuições de 'Va.riós ·povos, . e varias gentes, a.· 
Constituição chegou a. estes resul.ta.dos, super
a.bund.antes, ou obscuros, que os seus proprios 
legisladores não podem entender- . 
· · Não me detenho ina.is nestes pormenores. 
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Julgo,que por meio de Indicações, posso pro· 
_por á camara. as ideas, que .tenho a ventado. 

Não sei, si, antes, deveria submettel-as ao 
conhecimento. da Casa por meio de um Projecto 
de lei. · 

Estou, porem, inclinado a crer, que por 
meras indicações posSO fazel·O: não SÓ, porque 
o Regimento o faculta; como porque, ha. pou
cos dias, no Senado um illustre senador pelo 
Rio Grande de Sul, o Sr. Ra,miro Barcellos, 
de quem faço menção honorifica, propondo 
certa medida. que julgou :patriotica, disse, 
que o poderia fazer por uma. indicação. 

Tambem neste recinto, o Sr. Jose Mariano. 
parlamentar emerito dos velhos tempos, e um 
dos mais abulisados chefes da. illustre mino
ria, a!!resentou nesta C 1sa., não um Projecto 
de lei,ma.s uma simples indicação, S(}llicitando, 
que se interpetrasse um Artigo da ConstituiçãQ 
<le Fevereiro. 

Creio fumemente, que, quando o JlOV.O Bra
zilei:ro entender bem a sua lei nacional, e uu
der ser juiz da legislação fundamentaf do 
~eu Pa.iz; terá. a ma,"''Iâ.nímidade, e a virtude 
clvica de esperar pela gloria , mandando aos 
seus legisladores, que façam boa~ leis, corno 
e digno de um grande PoYo: e os Reis, e o 
lmperio não lhes farão sentir nenhuma sau· 
dade. 

· Nenhum poder se excederà,nem passará dos 
confins da demarcação,qoe lhes foi posta:nem 
ha:rerà tormenta elemental. sem haver quem 
aplaque osventos in~hados, qu~ envergam o 
panoo. 

Vee.m à mesa, são lida.s e enviadas a com
missão de constituição, legislação e justiça 
as seguintes 

Indicações 

Indica que se declare authenticamente o 
verdadeiro sentido do legislador -·constituinte, 
combinados os arts. fi> n. 3, que prescreve 
que o Governo Federal não poderà intervir 
nos negocias peculiares dos e'tados, sa!vo are
qHi~içao das respectivos governos, para resta.;. 
belecer a ordem e tranquilidade. 

Art. 65 n. 2: pelos q_uaes ê faculta.do aos 
estados. em geral, todo e qualquer poder ou 
direito. que lhes não fôr ne,o-ado por clausula 

. exqressa. ou implicitamente contida nas clau
sulas expressas da constituição. 
. E ainda o art. 78 que dispõe que <1a espe· 

crftcação das garantiM e direitos eX}lressos 
na con..<>tituição rião exclue outras gal'alltias 
e direiws não enumerados mas. resultantes 
da forma de governo que ella. estaoelece e 
do3 principias que consigna..:. 

Sala das sessões, l4 de setembro de 1892. 
-.Umino Alfonso. 

Cama.ra v. v 

Indico, que, visto haver ou se pretender 
que na. ambiguidade na verdadeira. intelli
gencia. ~a disposição constitucional a. ponto 
de terJa fundamentado o governo uma inter
pretação sua, sejam authenticamente inter
pretados~ declarados os arts. ll, e n. 3 pelos 
quaes- e vedado aos estados como ú. União, 
p1·e~c,·~ver leis retroa~iu~s- e 7Z § 2",, segun
do p~rwdo _q':le C?nsigna, que a Republica não 
a~mltte J.lrlVlleglo de nMcimento, desconhece 
foros de nobresa e estingue as ordens honori· 
fieM existentes e todas as suas prerorrn.tivru; 
e regalias, bem como os titulos nobili..,~hicos 
de. conselho. 

Sala das :sessões, 13 de setembro de 189'2.
.A. .4.ffonso. 

Indico que combina.ndo a art. 20 quando 
diz - sal v o caso de flagrante em crime 
tnaffiançavel ..:. com o art. 34 n 33, que 
confere privativamente ao Con"re.~so -
legislar sobre dirl:!ito criminal, e ~ art. 83 
qu~ dispõe que - continUa. em vigôr 
emquanto não rêYoga.das n.s leis do antigo re
gimen no que não iôr contrara.río ao nosso 
systema de governo -O Art. 27 é a velha. 
Constituição do Imperio, que ordena que o 
deputado, ou senador não pode ser preso 
meno~ em flagrante delicto de pena capital. 
com o art, 40G do novo oodigo, o qual estabe
lece que a fia.uça não sera concedida nos 
crimes cnjo max.imo de pena fôr prisão cel
lula.r ou recluzão por quatro annos, declare 
autben~icamente o Congresso o verdadeiro 
s. nticlo o pe~amento çlo legislador, quando 
emprego11 o v oca. bulo ina@ançave! e que valor 
jmidico llle deu ; para tornar claro, se elle 
teve tambem a il)tenção de indigitar, ou res
tringir aquella fhculdade ao crime da maior 
pena do codigo.-Sa.la das sessões, 13 de se
tembro de 1829.-A. Affonso, 

Indica c[ue se.ja. creada no Regimento da. Ca
mara dos Srs. Deputados uma commissão e~
pecial que averigue no inicio dos trabalhos 
de cada anno se a constituição foi cumprida, 
de-vidamente guardada durante o anno go
vernativa por occasião da discussão, de cujo 
parecer sómente deverà ou poderá qualquer 
deputado apreciar a politica. gerai, as leis ea 
constituição do paiz e dos estados ; substi;.. 
tuindo tal ensejo o anti"'O systema da. dis
cussão -da.occasiiio do ch~mado voto de graça 
ou a moção do debate do orçamento geral 
ou de qualquer ministerio . 

Sala das sessões, 13 de setembro de 1892. 
- .A. .AffonM • 

Indioo que combinando os arts. ll. ri. 13 
porque é vedado aos estados como a União 
estabelecer,. subvencionar ou emàaraçar o 
exercicio dos cultos religiosos ; '70 § 1• n. 4 
pelos quaes não poderão alistar-se eleitores do 

• 
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seu paiz os religiosos _de ordens mo~sticas, 
companhias,congre,o-açoes ou commun1da.des de 
qualquer denominação,sujeital! á vç>tos de obe· 
dielicia.,regras elos estatutos que l.Jllporta A. 
.renuncia da libe1·dade in di >idual com o 
art. 72 § 28. que dispõe que por motivo de 
crença. óu de funcção l'eligíosa, nenhum c~da~ão 
bra.zileit:O poderU. sel' privado dos seu du:~ntos 
civis, ou politicos, nem eximir-se ue qualquer 
dever civico. Declare o Congl'esso o exaato 
pensn,mento do legislador constituinte a. sua. 
va.liç-:io Legisbtiva. ou genuína intelligencia. 
dessas dispo~iç.ões l'undo.menta.es do povo bra
zileiro. - Sala. das sessões, !3 de setembro 
de 189-2 - Almim Atfo11So. 

Indico que declare authenticamente o con
gresso como se deve entender o g 33 do 
ar t . 34, reconhecendo esse§, que é da pri\"!1-· 
tiva competencia. dessa augusta a...c:semblea 
decretar as leis e resoluções necessaria.s a.o 
exercício dos poderes que pertencem á Uniiio; 
e o § conjuncto n. 34 que reconhece ao mesmo 
.congresso o direito privativo de decretar as 
leis orga.nicas para. execução completa. da. 
constituição. - Sala das sessões, 14 de setem
bro de 1892. - Atmino Affon~o. 

O SR. PRESIDENTE - Está terminada a hora 
·destina.da ao expedient-e. 

PRL~IRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DiScussão unica do parecer n. 91, .deste 
anno, approovando as eleições a que se pro
cedeu, no estado do Ceara. a. 16 de ,julho do 
anno corrente e reconhecendo deputado pelo 
mesmo estado o capitão .Ufr~o J·ose Barbosa. 

·o Sr. Martinho Rodrigues 
tem necessidade de toda a. attent;.ão da. ~ 
ma.ra, uma vez que vae tratar de uma. ques; 
tão que entende directa. e profundamente com 
os interesses politicos e socia.es do mais ele
vado alcance. Confia. na. independencia da Ca
mara, .que certamente saberá sal vaguardar 
esses mesmos interesses. Não é uma questão 
pessoal que está em jogo e nem uma polltica 
de campan:nio ; é a moralidade da Republica 
e a. santida~e das leis que periclitam. 

E' im:prescindivel que a lei eleitoral, vo
tada ha menos de um anno por este mesmo 
Co!lires.."', seja respeitada e que para, a sua 
execução não se empreguem os meios inde
centes para fazer triumphar aquelles que não 
contam com a maioria de opinião. E'. preciso 
t."a.balhar-se com esforço para. a purificação 
das urnas, porque é em consequencia do fal
seamento do "\'"Oto pela. corrupção ou ameaça. 
por parte do governo, que se .tem _gerado no 
animo do .povo esta. indi1Ierença pelo cwnpri
mentQ. do seu ina.:is sagrado dev~l' ci:vieo._ . 

O orador vem tratar da eleição ·que teve· 
lugar a 16 de fevereiro, no estado do Ceará, 
e para. a qual não concorreu a maioria dà 
populru:ão. Nesta certeza., o governador da
quella desgraçada terra, onde não ha lei nem 
tlireito, onde nã.o ha justiça nem moralidade. 
em ...-ez de cumprir a disposição constitucio
nal que manda proceder immedia.tamente à 
eleição, desde que se declara uma vaga na 
representação nacional, mandou, no dia. se-· 
guinte àquelle em que recebeu o telegra.mma 
communica.ndo-lhe a. existencia de uma vaga. 
na represent.aç;J.o do Ceará, organisar provi
soriamente os municípios. afim de f<~.zer tri
umphar os candidatos oftlcia.es, contra a dis
posição do art. 59 da lei eleitoral. 

E nem se diga. que ha.via governo munici
pal orga.nisado, segundo os intuitos do legis
lador, porque este não se podia referir ã. or
ga.nisat.d.o por acto dicta.torial. 

Nesta .h:~>-pothese, haveria redunda.ncia.. O 
que o legislador suppoz foi que sendo muit,() 
demorada · a. organisa<;.ão dos estados, não era 
licito prejudicai-os com as vagas que por ven
turam viessem a dar-se. 

Mas, aind.a que o acto const itucional appro
vas>e o acto dictatorial do go•·erno, isso não 
podia coll:ler paro.. a questão. 

Contesta que a approvação dos actos do 
governo pela. Constituição tenha o poder de 
tornar validos os actos anteriores, porque os. 
actos antel'iores que deviam ser praticados 
postel'iormente não são validos. 

Desenvolve a sua. argumentação ba.sean.do
se em prescripções legislativas, á cuja leitura 
procede. . . 

Para demonstmr que o legislador nunca. 
suppoz net;n podia suppor que os governado
res provisorios dos estados organisassem pro
\"isol"iamente os municípios, passa a cqnstruir 
minuciosamente o historico do projecto de lei 
eleitoral elaborado pela commissão mixta. do
Senado e d~ cama.ra. 

Faz consideraçõeS geraes, criticando as
praticas políticas relativamente a eleições no· 
ultimo decennio da monarchia e no regimen. 
a.ctual. · · 

Termina p3.raphrasea.ndo o que disse um' 
dos grP,ndes estadistas do imperio: Si a Ca
mara não der um grande exemplo_ de mora-. 
lidade-dlz o oradnr-condemnando todas as
eleições que aqui vierem patrocinados pela 
fraude ou pela violencia, então e melhor 
rasgar a lei votada no principio da sessão e 
manda.r designar os representantes dos diver·· 
sos estados. (Jfuito bem; m1.4ilobem). 

O Sr. Ba.da.ró-sr. presidente ·só a. 
muita. consideração que devo ao nobre depu·· 
tado que acaba de I'E>tirar-se da. tribuna .me 
obriga vir ca.nsa.r a attençã.o da Camara. dos 
Srs. Depu~os(nao apoiados), visto comotlca-
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ram de pe todos fundamentos do parecer· em 
discussão. 

S. Ex., apeza.r d(t sua grande habilidade, 
dos seus provados talentos, da sua pl"at ica da 
tribuna. não conseguiu leYar a convicçfio ao 
espirito da Camara em contrario daquillo que 
a commissão de poderes estabeleceu em seu 
parecer. 

Sr. presidente, a pade, a questií.o da poli
tica do Ceará, que na. minlut opiniuo não vem 
ao caso, no toca.ntll á q uestã.o do direi to a lle· 
gado pelo nobre deputado, não parece 1'egu
Jar que façamos esca. Yaçües estra.nlms ao as
sumpto. 

Sr. presidente, tl"J.ta-se exclusinmente (lo 
seguinte: a. lei cleitoml no tu-t. 5!J tii>püc (Ir! ) 

Sr. presidente. no Cearú, poL' acto }ll'OYiso
rio de 26 de abril, o go\"ernatlor mani.lon pro
ceder ás eleições das camaras municipae~. 
sendo ellas presididas pelas intendencin.s alli 
existentes. 

Sr. presidente V. Ex. que acompanhou com 
grande cuidado a discussão da lei eleitoral, 
recorda-se de que esta disposição legal foi 
simplesmente uma homenagem prestada ao 
principio da eletividade. 

Nós, Sr. presidente, eleitos por uma lei 
eleitorul promulgada ·em condições anormaes, 
reconhecemos a inconveniencia que híwia em 
commetter-se o serviço eleitoral ás inten
dencia.s. 

seguilJ.te sujeitou os mul}icipios·aos principias 
anter10rmente estabelecidos, dizendo. que os 
~unicipios existentes naquella. epocha. que 
nao satisfizessem os requisitos enumem.dos no 
art. anterior des:tppareceriam para serem an
nexados a outros. 

Mas pode-se negar competencía aquella. as-
sembléa para isto 'I Não. 

Kesta casa tambem se deu o mesmo facto. 
Em nada. invalida o que ali foi feito. 
Sr. Presidente esta e a unica questii.o ai

legada. p~mnte a commi:;são c o ·nobre de· 
pulado nn.s suas bellas consideraçõe$ feitas 
perante o. camara. não adusio outt·os funda· 
mentos que como relator do parcc<r deva. 
tomttt' em consideração. 

0 SR. MAll.TL'iHO RODRIGu"Es-Porque me pa· 
rece que são mais que sufficiente as que apre
sentei· 

O SR. BADuo-Penso que o nobre de;puta
do referindo-se ao estado do ceara ctev1a ter 
sido mais benevolo acredetando que ó. vista. 
das ultimas alterações l!a.vidas neste estado, 
não é possível contar com o jogo re.,oular e 
ha.rmonico de todas as instituições. 

Por tanto, parecendo-me ter defendido na 
medida de minhas frac<ts forças, o parecer da 
commissão (nao apoiodo) sento-me certo de 
que a camara o honral."á com a sua a:ppro
vação. 

Quizemós fugir do dominio das intendencias. 
Pa.ra mim e a unica significação que tem esse O Sr. Bevilaqua.-Sr. presidente 
artigo de lei. estava inscripto para dizer algumas palavras 

Ora, o que se deu no Ceara ~ Deu-se a or- sobre o parecer da commissã.o, ffiiLS, a vista 
ganisação dos municípios baseada na eleição. do brilhantismo da defesa. produzida pelo digno· 
As camaras municipaes qve organisaram as relator da cornmissão ... 
mesas, que presidiram as eleições do Ceará, o SR. ALFR.EnoELLrs-Completa e cabal. 
nasceram do su:ffragio populdr. 

Creio, portanto, que 0 nobre deputado an- O SR. BEYILAQUA ••• completa e cabal, como 
dou mal fazendo arguições a essas camaras confirma o nobre deputado por S. Paulo, re
municipaes; porque distinguiu onde 0 legis- queira o encerramento da, discussão do mesmo 
la.dor não havia distinguido. . parecer de preferencia a quaesquer outras 

Quando a lei eleitoral se referiu a camaras considerações. 
municipaes e,leitas nos Estados de accordo O SR.. PRESIDENTE-Não havendo mais orar 
C9ID as leis Vigentes, não podia fazer distinc- dores inscriptos e ninguem mais pedindo a 
çao entre leis que tivessem emanado de as- palavra, fica encerrada a di~cussão, sem ser 
semblêa.s ordinarias, e leis de caracter tran- necessario submetter a votos o requerimento 
sitorio, provisorio, sujeitas a.o refenmdam do do nobre deputado. 
Poder Legi~lativo (apm-tes.) Vae-se proceder á votação. 

Estas mezas eleitoraes foram nomeadas PQr o SR. 1o SECRETARIO lê 0 parecer, 
cama.ras municipaes eleitas. -

di 
Veio aassemblea constituinte do Ceara e nas O SR. PRESIDEi\'TE declara que vae submet
sposiç~s transitarias da con$tituição da· ter a votos a primeira conclusão do · parecer 

q~~e · Estado homologou a organisação mu- e, no caso de ser ella approvada. ficara prejudi· 
IUc1pal dada ao mesmo anteriormente. cada a emenda apresentada pelo Sr. Ma~tinho 

Sr. presidente, não exi:;te antinomia ou Rodrigues ao mesmo. 
contrad.icção apontada pelo nobre deputado Submettida a votos, é approvada. a; s2gui.nte 
em ~el.ação · aos'. dous artigos d~ disposições conclusão~ 
trans~toria.s, porque. se no 1• a assembléa l". que seja approvada a eleição a que S& . 
c~nst1tuinte homologou a organisação muni- procedeu no estado do Ceara a. 16 de julho do 
Cipal feita pelo governo· provisorio, no artigo co!."re.nte anno; · 
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Ficou :prejudicada a emenda do Sr. Marti
nho Rodrigues. 

E' submettida a votos e a.pprovada. a. se-
guinte e ultima. conclusão: . 

2<>, que seja. reconhecido e proclamado 
deputado pelo mesmo estado o Sr. capitão 
Alfredo Jose Barbosa.. 

0 SR. PRESIDENTE-Em vista. da a.pprova.· 
ção desta. conclusão, proclamo deputado pelo 
Ceará o Sr. ct~.pit.ii.o Alfredo José Barbosa. 

0 SR. BEVILAQUA (pela OJ'rlcm) achandO· 
se na. sala. immcdio.t:t o Sr. ca.pitiio Alfredo 
José Barbosa. peço a. v .Ex. que mancle rece
bel·o, afim de prestar o compromisso legal. 

O Sa.. PR.ESIPENTE-Con\'hlo os Srs. 3• e 4" 
secreta.rios tt receberem o Sr. Alfredo José 
Barbosa e introduzirem-no no recinto. 

lntroduzi,lo no recinto pe!os 3• e 4• secre
ta.rios presta o compromisso regimental e to• 
ma. assento, o Sr. Alfredo José Barbosa.. 

O Sa. PRESIDENTE põe em discussão a re
daccão do projecto n. 103 B. 

Niuguem pedindo a pa.lavra encerra-se a 
discussão e submettida. a votos a redaccão é 
approva.da.. 

0 SR. NILO PEÇANHA ( pela ordem ) 
requeiro urgencia para im·ersão da. ordem 
(lo di<t para o fim de ser submettido,immedia· 
tamente il. consideracãoda. C3$a, o projecto so· 
bre immigraçii.o chineza., requerendo igual
mente o encer·ramento da discussão do mes
mo projecto. 

O Sr. Presidente-O Sr. deputado 
Nilo Peça.nha requer urgencia para. inversão 
da ordem do dia a.tim de ser dado para dis· 
cussão o projecto n. 154 A, sobre immigração 
chineza. 

A mesa por si não pode deliberà.r sobre o 
a.."Sumpto e por ÍISSO, '78.e submetter o requeri
mento a consideração da. casa. 

O Sr. Epitacio Pesso~-Peco a 
V. Ex. que antes de entrar na vota.ção .das 
ma.teria.s constantes da. ordem do dia, sub
metta. a casa a ·reclamação que fiz na hora do 
expediente. · 

Consultada a. Ca.mara sobre o requertmento 
do Sr. Nilo Peça.nb.a., a.pprova a inversão da 
ordem do dia.. 
. Q .SR. LA.UB.O MULLER- (p~la urdem) pede 
a. verificação da. votação. 
' Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido a.pprovado o requerimento por 72 
votos contr3. · 44, e o Sr. presidente a.nnuncia. 
t~. dis~ussão do artigo lo do proje~to n· .. 144 A; 

O SB..ê~o no N~ (pela o~) 
felizmente Sr. Presidente ·me cabe a pala. 
vra. pela ordem. · 

Acho irregular o que se ha. feito em rela
ção ao requerimento apresentado, e o regi· 
mento desta casa. pelo seu art. 102, me auto. 
rlsa a dizer ... 

O SR. PRESIDE!I."l'E-Perrnitta. o nobre· depu
tado que observe <\ v. Ex. que não póde fal
l(l.r contra o vencido (Numerosos upoiados). 

O SR . SE\'ERIM 'vmmA-Mas o regimento 
nunca. é vencido, c o nobre deputado est.i. fal· 
I ando com o regimento. 

0 SR. BeLl.Arutl~O DE :\{~NDON(.!A e outros, 
Srs. Deputados-Apoiado. 

O Sa. C.\SSJANo DO NASCIME:-<TO- Bem 
quizera. evitar, :5r. presidente a observa..;ão 
que V. Ex. me faz, e não fui minha a. culpa 
de não ter tido a palavra em tempo, de modo 
que sou agora forçado a. tocar neste ponto ... 

O SR. ARTRUR Rios- A mesa procedeu 
muito correctamente. (Numerosos apoiados.) 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA.- Com O 
mesmo direito com que v. Ex. diz isso, o 
nobre deputado póde sustentar o contrario. 
( .4p?faclo< ). 

0 Sr. CASSIAl\0 DO NASCIMENTO- Vou pro
var que o procedimento da mesa não foi re· 
gula.r. (Numerosos r~ao apoiados e apoiados.) 

O SR.. PR.EsmDll."l'E - Peço perdão a V. 
Ex . , mas não posso permittir que o nobre de
put.'l.do continue nesse terreno. Se V. Ex. 
quizer a pa.lavra. pRra censurar a mesa, 
dar-Ihe-ei em · oocasíão opport~na .. 

0 SR . CASSIANO DO NASCll\lENTO - V, Ex. 
oomprebende perfeitamente que estando v. 
Ex. nessa cp.deira., pela muita · consideração 
que V. Ex. me merece pes.~oa.lmente,. prefirn 
calar-me a romper · com o respeito que devo a 
autoridade de V. Ex. Nessa.s condições deixo 
de demonstrar, com o regimento na mão, 
que houve seria irregularidade no procedi
mento da mesa. 

O SR. ARrmiR Rios - ~ao apoiado; a mesa. 
procedeu correcta.mente.(Numerosos apoiados, 
apartes e contestaçcies. ) . 

O SR. PRESIDE!I!"l'E .:.... A mesa. está, conven· 
cida de que procedeu obedecendo oo .regimen
to e as praxes desta casa.. ( .Numerosos .llpoia· 
dos e nao. apoiados. ) ' 

O SR. NILO PEÇA..'IHA (pela ordem) - Ums 
vez que a Camara acceitou a inversão da. or
dem do dia. e está em debate o · art. l. • do 
projecto n. i44 A, requeiro o encerramen-
to da. discussão. · . · 

O Sr .. F~liabello F..r~ire (peJ~ 
or<iem) .quer saber se o Sr. presidente .a.ccei-. 
tou ou se va.e ouvir a. . oiJinião da Ca.ma.ra ser 
b:re o .requer.im~to do nobre deputado. 
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O Sn.. PRESIDENTE-A r.amara ·approvou a O Sr. Garcia Pirell!l pensa que em 
inversão da. ordem do dia: a.gora vae ser sub· face do regimento o Sr. presidente não podia 
xnettido a votos o r~querimento de encerra- acceitar este requerimento. (Apoiados e não 
mento. npniados. ) 
o SR. FELlSBEU.o FREIRE pergunta si esse Elle importa uma. grave oJfen:;a á commis· 

requerimento tem di$CUssiío. são de colonisação, que j1 por duas ve<~e~ 
emittiu seu parecer sobre a. ma.teria. 

O SR PRESIDEI\'TE-Niio senhor (Numer-osos Este requerimento não tem por fim sinão 
npoi·.ula~) · protellar- esta. discu~. e nã.o sabe qual o 

O SR. c!.'\SSIANO no NASCDIE:-ITO- Os reqtte· interesse que se tem em demorar a solução de 
rimentos tle inversíio teem lliscussã.o. questão tií.o i1r,portante. 

O S N P . . E:>te a.s:>umpto impoz·se pol' .tal forma. no 
n.. lLO EÇ.\:o.:lt:A-M:lsja e materia. ven· espil•ito da parte mais sensata. da popul~.ão, 

cid&. que aprov<Jita u occasião para fazer entre~n. á 
O SR. VI~UAEs-Já. l1a precedentes de dis- me•a da representação que lhe foi remettido. 

cossüo desses requerimentos. (T.·ocam-sc n-u· pêla digno. ussocia~o oommercial da. Ca.pital 
merosos np'lrloJs.) · Federal, fazendo ver ao Congresso Nacional a 

O Slt. PRESIOE!\"l'E-Attenção! necessidade indeclínavel ela. admissão da im· 
migração chineza., 

0 SR. FELJSBEU.O FREIRE pensa que uma 
discussão como esta, tão impossi vel e tão · O Sa. PRESIDENTE-A repre3enta<;-.üo enviada. 
grave não deve ~er ence1•rad:~. hoje. pelo nobre deputado set'li. lida na hol'(l. do ex-
v h I h tos to 

pediente da. ses&io de amanhã. 
02ES:-o . o ! vo ! vo s! 

0 SR.. FELISBELLQ FREmE pergunt.a ao Sr. 
presidente se pôde ou não falar. 

·0 SR. PRESIDENTE:-Não póde ; o regi
mento é expresso a respeito. 

O SR.. FREIRE:- requisito. antes do encer· 
ramento da discussão, que a ca.ma.ra nomeie 
uma. coiiliiÚSSã:o de deputados, pa.ra. estudar 
a questão chineza deba.i:x:o dos dois aspectos e 
apresentar o seu trabalho a esta Ca.ma.ra. 

Vem a mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o. ~.uínte: 

O Sr. Joi1o de Siqueh•a diz que, 
segundo os pre.!edentes esta.belecidos nesta 
Camara., . a mesa. nilo podia ter acceitado o 
requerimento (!o nobre deputado pot• Sergipe, 
depois do encerrament•) da. discussão. 

O orador teve occusiiio de impugnar aqui 
um requerimento sobre pensões, apresentado 
na ooca.sião da votação, e o digno ex-presi· 
dente desta Cama.1•a, hoje governador de 
s: Paulo, não acceitou esse requerimento 
apresentado a ultima hora. 

Este requerimento não é ma.is do que a. 
Requerimento proteilação do j~~gamento de uma. questão 

que a Camara Ja entendeu no caso de ser 
Requeiro que se nomeie uma commissão para julgada. . _ . 

~dar a. questão chineza, sob seu aspecto O. l'Bqll;erxmento, por:tanto, na.o pode ser 
:politico, social e economico e trazer ao conhe- nccetto, e contra o reg1mento, e espera. que. 
cimento da camara o seu parecei', interpre- cumprind? a lei q!;le rege ~s nossos trabalhos, 
tando assim a opinião da maioria do paiz sobre o Sr. prestdente nao o accette. 
tal assumpoo.-&lisbetlo F?·eire. 

E' submettido a votos o requerimento de 
euoorramento, do Sr. Nilo Peçoanha, e o Sr. 
presi<lente, declara que fo.i approvado. 

O SR: L.~URO MuLLER requer verificação de 
votação. 

O Sr. Severino Vieira diz que, 
pela. votação da camara, a mesa não podia 
dar a discussão neste momento o requerimento 
do honrado c\eputado por Sergipe, o Sr. Felis· 
bello Freire, sem a.tt.entar contl'(l. o vencido ... 

0 S&. PRESIDE!I."TE procedendo a verificação, 0 SR. ALFREDO ELLII:! E 01JTROS -Apoiado. 
declara. que votaram a .favor 65 Srs. depu· O SR. SEVERINO VIEIRA ... sem.íncorrer na 
1a.do;; e contra. 49, pelo que foi a.pprovado o censura. que fez o nobre deputado pelo RiO 
:requerimento. . . Grande Sul. . . . 
~ S:a.' BEVlLAQUA pede a palavra pela ordem A Camara. -votou o encerramento da dis· 

e diz que; attendendo a enorme importanciu cussão. (Apoi?dos c ,~q.o apoiados.) 
dwt.f: assumpto, requer que a. votação seja O orador é inteiramente insuspeito, porque 
nommal. . vota contra o projecto. 

A Camara votou o encerramento da discm;-
0 Sn.. 1• SECRE'l'..UUO lê o requerimento do são que submetteu-se á, sua consideração em 

Sr. Felisbo.Jlo Freire, que é posto em dis- primeiro loga.r para. que exa.cta.mente ore
cussão. querimento de encerra.mento formulado .pelo 
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nobre deput.adopelo Rio Grande do S~l foi 
anterior a.o do nobre deputado por Serg1pe. 

Logo o que a Camara ~ecla.rou pelo s~u vo~, 
é qualquer votar o proJecto; a vota~\llO deste 
·deve ser feita. immedia.tamente. 

Isto não inbibe que depois de votado o pro
jacto seja submettido a consideraç:ão da ca~a. o 
requerimento do nobre deputndo por Sergtpe. 

OSr. Nilo Peçanl1.o. diz que tinhn. 
se abstido de julgar o procedimen1o da mesa 
acceitando o requerimento do nobre depu· 
ta.do por Sergipe ; não póde :porem deixar de 
decla.rn.r que a camara. boJe solemnemente 
enceri'OU a discussão. 

A Camara o.que quer e votar o projecto 
-vindo do Senado, peto que pede o encerrar 
mento da dis~ussão do requerimento do Sr. 
Felisbello Freire. 

do Sr. Bevila.qua, pedindo votação nouiina
1
• 

e approvado. 
O SR. PRESIDE:-i'TE - Vae se proceder iJ. vo· 

tação do art. 1• do projecto, nominalmente, 
se<,mndo foi approvado pela. Camara. 

Os Srs. que a.pprovarem o art.igo respon~
r-:io sim e os que rejeitarem responder:io nao. 

Procedendo-se a chamada, respondem sim 
os Srs. Cantão, Mo..tta Bacellar;. Augusto 
Montenegro, Costa Rodrigues, Rodrigues Fer
nandes, Nogueira Paranaguá, Pil'es Ferreira, 
Frederico Borges. Gonçalo de Lagos, Allll.ino 
Affonso, Couto Carta:s:o, Andre Cavalcanti, 
João de Siqueira, Luiz de Andrade, Espírito 
Santo. Theophilo dos Santos, Enclides Malta, 
Leandro Ma.ciel, Augusto de Freitas, Paula 
A rgollo, Tosta., Artlmr Rios. Garcia. Pires, 
Marcolino Moura, Santos Pereir-.t,. Paula Gui
marã?s, 1\illton, Barão de S. Marcos, Prisco 
Pa.ra.iso, Nanoel Caetano, Francisco de Mattos., 

o Sr. Bevilaqua-A vista do dis- Hora.cio Costa, Nomes Mello, Nilo Peça.nha, 
curso do nobre deputlvlo :pela Bahia. i'allando Urbano Marcondes, Alberto Brandão, Oliveira 
em nome da commissão. ( Susurro; trocam-se Pinto, França. carvalho. Erico Coelho, Fur
muitos apartes 2tte imp~dem. o or::dorde CM~- quim Werneck, Bada.ró, Pacifico Mascare
tinwr. ) nhas, Gabriet de Maga.lllães, Leonel Fl11o, Ch~:t-

Não é com intolerancias que se move a opi- gas Lo bato, Americo Luz, Manoel lt'ulgencio, 
nião. Aristines Maia, Ga.rlos das Chagas, Francisco 
. O nobre deputado pela Bahia fez referen- Veiga., Costa Machado, Pa\leta., Ferreira. Ra
cias a commis~ão e fallou em nome della.; pre- bello, João Luiz; Moraes Barros. Lopes Cha.· 

· cis3. -pois da.r explicações á. C3S& e dizer que ves, Paulino Carlos, Costa. Junior, Alfredo 
este illustre colle,o-a. foi infeliz e esqueceu-se Ellis, Almeida Nogueira., Fleury Curado, 
de circumstancia. importante. Caeb no de Albuquerque, Eduardo Gouçal· 

Esta. questão deba.tida. no seio da. comlllis- ves, (63). 
são deu logar a. que aquelles como o orador Respondem não os Srs.: Ind.io_do Brazil, Pe
combatem o projectoficassem em maioria.. Por- dro Chermont, Casimiro JuniOl\ Jose Bevila· 
ta.nto a. commissã.o não se jUlga. desa.atorarla. qua, Alfredo Barbosa, Nascimento, Epitacio 
com o requerimento do nobre deputado por Pessoa, Sá Andrade, Tolentino de Carvalho, 
Sergipe ; :pelo contra-rio a.cceita-o gostosamente. Gonçal v~ Ferreira; Joaquim Pernambuco, 

E' submettido a votos e approvado o reque- João Vieira, Oiticica., Rodrigo de Araujo, Ivo 
. timento do Sr. Nilo Peça.nba. do Pr-ado, Oliveira Valladão,Felisbello Freire, 

Em ~uida e submettidoa votos e rejeitado Severino Vieira, Leovigildo Filgueiras, Lopes 
o requerimento do Sr. Felisbello Freire. Trovão, .Jesuíno de Albuquerque, Vinbaes, 

. Thomaz Delftno, Antonio Olyntho, Jacob da. 
O S:a. EPITACIO PESSOA rpela. o1·dem)-V.Ex; Paixão, Alexandre Stockler, Alva-ro Botelho, 

me desculpe se me torno importuno; mas Gonçalves Ramos, Gonçalves Chaves, João de 
_ pe.recia.-me que, acceito o requerimento do AveUs.-r, Fra.nci~co Glicerio, · Cesario Motta 
. dobre deputado pelo Rio de Janeiro. no sen- Junior, 1lursa, Moreir·a da Silva, Julio de 
·tido d~ ser. ence,!rad~ a discussão do projecto Mesquita, Leopoldo de Bulhões, .Alves de Cas
sobre tmmtgraça.o chineza, antes demais nada. tro, Urbano Gouveia, Antonio Azeredo, Bel• 
·-v. Ex. dev.ia ter feito votar a minha recla- larmino de.Mendonça.Marciano de M~alhães, 
mação, que devia preceder a qualquer outra Lauro Muller, Carlos Ca.mpo3, Scbimidt, Pe
materia. reira da Costa, Julio de Ca~tilhos, Borges de 

o SR. ~ESID.tlNTE- Era minba· intenção Medeiros, Thoma.z Flores, Homero Baptista, 
·submetter à. votacão da Cama.ra. a reclarnaçàtl Cassiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 
do nobre deputado ; mas uma vez Iéva.ntado (55.) 
este incidente, devo completa.l·o, tàzendo Foi approvado o art. 1• do projecto por -63 
votar immedia.mente o requerimento do no- votos contra. 55. . · 
·bre deputado pelo cea.rã.. Entretanto declaro O SR. PREsiDENTE decla.ra. queest.a.ndoexg:o
. que, ·votado · o art. 1• do projecto, porei à tada a. hora. destinada à -primeira p3.rte da. 
vo~o a. reclamaçã<> de V. Ex. ordem do ·dia, fica. adiada a. discussão do 
~ultada a.Ca.mara sobre o requerimento art. 2•. · 
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Antes de pas:.--ar ã. segunda. parte da ordem 
do dia va.e submetter á consideração da çasa 
a. reclamação do nobre deputado pela Parahy
ba o Sr. Epitacio Pe~. para. que seja reti· 
rada dos auna.es uma expre:lllão bontem em· 
pregada pelo Sr. Bevilaqun. e que S. Ex. re
puta injuriosa no Sr. bD.r-d.o de Lucena. 

O Sr. Bevila.Qua (pela ordem) -
Sr. presidente. requeri a V. Ex. que depois 
da. votação que acaba de ter logar,me cedes:;e 
a pnla vra. para uma axplica.çiio pessoal. 

Creio que antes de qualquer outra mate· 
ria, cabe-me a. vez de lll.zel' essa. explicação. 

O Sr. Presi<lento-Tem a pa.hrra o 
nobl'e deputado pelo Ceará. 

prehende por que é qUe os seus nobres colle
gas são os primeiros em investirem com bas
t.~nte dureza. de linguagem, sacrificando a 
verdade. 

O SR. BE:r..mm.-.;o PE ME1>:DO:>:çA- E' ape· 
nas ptwn. repelüt• as aggressões de V. Ex. 

0 Sn. ÁlUJ:iTIDXSMAl:A-Não a.poiado; V. Ex. 
é dos mais violentos. 

O Sa. BEYILAQt:A. perguntn. ao seu nobre 
collegn. de classe se é ou nilo verdiLde que 
S. Ex., como outros collegns. tem leito nccusa.
ções graYissima.s ao Sr. Vice-Presidente da. 
Republicn.. 

0 SR. BELAttmxo DE ME:O.'DOXÇA-Mas níio a. 
v. Ex. 

OSR. BEVILAQU,\-Ma.snã.o é simplesmente 
ao Vice Presidente da Republica. que o illus-

0 Sr. Bevilo.qua.-Cheguei ta.rde a tre deputado e outros teem feito accusações 
·C-amara. e just!lmente na. occa.siã.o em que o gravíssimas; é ao Sr. marechal Floriano 
nobre deputado pela Para.byba acaba.va de nominalmenk. 
proferir al~maspalavras que não tive o pra- o sn. BELLAlutL-;o DE Me.,;noNçA.- Si 0 
rer de OUVIr, · designamos nominalmente e para especificar 

Alguns collegas informaram ao orador que quem. e actualm.ente o Presidente da Repu-
S. Ex. reclamara contra. o. exactidã.o do l'ê· blica., mas não temos nada com a . pessoa. do 
sumo feito no Diario Otficial, do incidente Sr. marecbf\1 Floriano. 
da sessão de hontem, e terminara a sua 
reclamação requerendo que a.s palavras as- O SR. BEVILAQUA. não pretende consti
peras trocadas na Ca.mara. fossem retit"a.das dos tuir S. ~. adv~gado de det~za. do Sr. ma.re
annaes. cha.l Flor1ano Perx:oto, que não lhe deu po-

Nã.o põe duvida. em antecipar-se aos desejos ~ert;S par:_a isso ; mas os seus sentimentos de 
do illustl'e deputado, poupando a cam~ra 0 .Justiça sao por vezes revoltados, como por 
tra.ba.lho de manifestar-sa. a. este respeito, exemplo ~u:!.ndo ~ a.ffirma. que o Sr. ma.re
mesmo porque está. certo que a. camara não cha.l Flor.a.no PeiXoto adhenu ao golpe de 
poderia ter palavras que satisfizessem in totum. Estado. .• 
os desejos do illustre collega. .o orador que o. acom~a:nhou nessa Occa.'!Jao 

Duvida que a Camara. tivesse uma condu- tr1ste da nossa. v1da pohtlca., que sabe. como 
-eta que,satisfazendo 0 desl'jo de um deputado, os nobres deputados sabem, .a verdade do que 
tosse ferir a dignidade de um outro. se ~u. rev~lta-s,e co~tra. semel~ante affir-

0 requerimento do illustre representante da maçao! e entao. dã;·se 1p.volunta.rJ.amente a 
Para.hyba seria fatalmente rejeitado. explosao da sua mdignaçao. 

Não quer que isto se dê ; f::.râ. o orador O Sa. BELLAP.JnNo DE ME.-mo:sçA. dá um 
mesmo a; rectüica.çio que S. Ex. deseja por- aparte. 
que, n~ realidade,ofacto não está. narrado tal 0 Sa. BEVILAQUA. _ o nobre deputado 
qual se deu. diz dad - d t tr A r~ que 0 orador deu a uma affir· uma ver e que nao es roe ·a. ou a. 
ma.ção mjusta, completamente destituida. d~ verdade. 
fundamento feita pelo nobre deputado por Todos aquelles que cooperaram para. o 
Pernambuco, não foi esta tal qual se acha no movimento de 23 de novembro teem afllrmado 
Di~rio Official. Portanto, em vez do que alli que a colaboração do Sr. marechal Floriano 

·es~ fique a. penas ClOnsignado ·o ~te: .:E' Peixoto íài· muito valiosa. 
mws um de:> Sr. Lucena. ». E o orador retira 
'tudo o mais. · · 

Por mais desa.gradavel que seja encontrar
se o orador ~r vezes nesta posição encom· 
moda., nã.o póde comprehender por que é que 

·QS ~us nobres collegas, que se mostram res
senMos com a. aspereza. de algumas respostas 
q~e Jl(>r vezes tem sido obrigado a. dar, não o 
&Judam, não começam por dar o exemplo da 
.moderação que des$m no orador ; não com-

Todo · o m1Uldo sabe, o glorioso almirante 
Custodio José de Mello, o heróe desta Vieto-
ria. ••. 

(Trocam-se num.e,-osos apartes tmt!'e os Srs. 
Joao de Siqueira, Aristides Maia, Alfredo 
Ellis, ])eUarmino d1 Mendonça e out,·os.) 

0 SR. • . PRESIDENTE -Attenc;ão ! ( Sus~o. 
con.tim~am os apal"tes; o Sr. pt·esidente fa: soar 
os.tympanos.) Ordem ! Quem tem a. pa.Ia.VJ'iL é 
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o Sr. Bevilaqua. (O sussurro augu~erlta, a-ses- ordem politica. que acabou de fazer e quQ 
sao torna-se· tumull1«>sa.) ; jul~o de t&do extemporaneas. 

Suspende-se a sessão. S. Ex . não foi exacto, permitta-me a ex-
(Smpende·se a sesscío ás 3 ho1·as e 20 mi1~u- pressão, tal\·ez por não se ter achado present. 

tos, reabrindo-se às 31/2 horas.) na l• hora. da sessão, no resumo que fez 
O Sa. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. da r~clama.ção. por mim apreset;ta.da. hoje, 

Bevilaqua para concluir 0 seu âiscurso. relativa ao Inmdente hontem havido na. Ca-
• . mara . 

. O Sa. :SEVIL~Q.UA_ appella para o Sr. pres1- Eu não me limitei a. pedir que a ca-
dente; S. Ex:. ~maiS uma vez teste.munh!'L d_e mara. fizesse retirar dos ant~all$ phrase 
que o orador nao te~?- culpa alguma. nos mc1- injuriosa. ao Barão de Lucena proi'Crida. hon
dentes desa.gradaveiS que se teem dado n01. .tem pelo nobre deputado pedi igualmente 
cama.ra.. . que si a. Cn.mara. não quizesse acceitar e...~ 

:'-gor~. estando o orador. na tr1~una, fico!! parte do meu requerimento, ne...~e caso ftzesse 
eVldenc:_ta.do que a sua attttude f01 toda pac1- consignar tambem nos amwcs a resposta que 
fica.; nao concorreu a~olutamente :parao que naquella occasião eu havia dado as. Ex., e 
se acaba .de ~ar. (Apotados.} · que não constava do resumo dos debates. 

Vae termmar, fazendo_ um appello aos no- Disse 0 nobre deputado que a Ca.ma.ra. re-
bres deputados, a todos na:o,_. · · a alguns dos jeitada o meu requerimento e por isso, tàlvez 
nobres ~pu~dos da oppo&ça.o que revelam ·por um acto de condescendencia., vinha de
tanta ammos1dade contrJ. o governo Mtual. cla.rar que retirava as expressões. 

O SR.. EsPrB.ITo SAl\'TO - Não ha animosi- Eu faço mais justica á. Camara dos Srs. 
dade ; apenas ha reprovação a a.ctos ille,aaes. Deputados : acho que esta. assembléa será. 

t.d.poiados e ru:zo apoiados}. baamnte imparcial ou para. fazer retirar a. 
· o SR. BEVILA.QUA não se que:· referir ~~, aggressão intem~tiva, ou para fa.zer. ao 
deputados que teem se collocado· em uma at- mes~o tempo conSJgllar a repulsa meroo1da., 
titude correcta, que fazem sua opposiçã.o no (aporad~s:J. . , . 
terreno dos principies, pelo voto nas occasiõei Preforir~a que a Camara vota:sse ~ retirada. 
propria.s, que não investem com 0 ardor de . de todo o 1nc1d~te. desagradabiliss1mo (apar
linguagem que provoca. represalia.s tão desa- tes) e o tize;!se PI'JJ?.Clpa.lmente por honra des-
grada.veis ta a.ssemblea (opowLos.) 

~ _ _ . Mas, se a Ca.ma.ra.., quizessefaJ:ta.r ao decoro 
O SR . BELARMINO DE MENDo~ç~- Na.o :sao ·com que sempre tem procedido· e deliberasse 

som~nte os deputados da oppos1çao que usa.m m11.nter a agg-ressão com que o nobre deputa
de linguagem vehemente. do hontem feriu o Sr. Barão de Lucena, neste 

O Sa. BEVJLAQUA pede que o nobre de- caso havia de s_er bastante justa: e impa.rcia.l 
· putado lhe perdoe, mas foi interrompido 'paE_a fazer constgna.r ta.mbem a mmha repulsa.. 
antes de terminar o seu pensamento. ~ntretanto desde que o nobre deputa.do an-

F.;ste appello que .faz a. alguns dos nobres te~ipando-se a.o vot_o da Camara., o qual tenho 
membros da opposição será uma garantia. de certeza. de que baVla. de ser favol!ave~ ao meu 
que ? orador e seus COJ?lpa.nheiros, infta.m- requepmento, Yem deciar:a~ q:ue retira a e~· 
liJ,avels da. m~oria. (esta satisfeito o desejo J?ressao com que hontem .IDJuriou oSr, Ba~ 
do no~re dep11tado),. . ae Lucena, fica s~m effelto o m~u reque~l

. Sera. uma. ga,rantia de que não se repro- menta, que peço licença, para retirar. (Muito 
· duzirão novas scenas destas no recinto da. ·bern , muito bem.} . 

c:ama.ra. . 
Desde que não haja provocação da parte de O Sr. Marciano- de Maga

ning!lem, naturalmente não haverá motivos lhü.es-A minba intervenção nesta ques
para. uma. resposta. mais as pera'; para uma tão não tinha mais razão de ser â. vista. da.s 
represalia. que deu lo&ar a. um tumulto como palavras proferfd.as pelo illustre deputado 
o que ha pouco succeaeu. pela Paralryba, autor do requerimento. Entre-

Suppõe que este appello produzirá ef!'eito, ·tanto, terminado o incidente de hontem., que 
porqueooradorquetem.procuradoesforçar-se é uma consequencia de um outro, S. Ex.não 
no sentido de evitar respostas a cert.asag;;res- completou convenientemente o restabeleci
sões, redobrará. 'de esforça . de ora. em dea.nte, mento da. justiça a quem de direito. 

· mas não póde prescindir do concurso doa O incidente não data. de hontem, romo a.f. 
nobres-deputados~ para 0 que appélla.. firma o mesmo deputado. vem de mais longe 

e nasceu do seu discurso de opposição, · no 
qual feria. a. dignidade pessoa.l do St•. mare-

·O Sr. EpU.acio Pessôa. (para 
uma c:cplôcar;llo pessoal ) Não acompanharei o 
nobre deputado pelo Ceará na.s apreciações de 

chal Flori&no Peixoto. ·• 
Calll>Ou,me reparo teJ: sido S. Ex. mUito 

contestado por collegas da. mafuria. e nãl} terem 
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s 
ido apanhados os protestos feitos contra as 

suas a.ffirmati vas exageradas. 
Não sei a. quem · attribuir essa !alta, si a. 

s. Ex. mesmo ou aos Srs. tachygraphos, 
IJerlurbados ta.lvez pela. multiplicidade dos 
apartes que produziram certo rum01~ e confu" 
sãv neste recinto. . 

Tinha resolvido fazer a.s devida.~ observa
ções no dia seguinte e lev:mtar um protesto 
aos excessos da linguagem empreg·ada. 

Vinha disposto a. pedir á Camara a sua 
attençã.o para a.s palavras que proferiu o Sr. 
deputado em relação ao representante do Pc
der Executivo e faço.-o a.gora aproveitando· 
me da o~portunidade. 

Peço a ca.ma.ro. que condescenda um tanto 
com um colle.:,oa que, poucas vezes, lbe tem 
tomado o tempo e que tem procurado, á me
dida de suas forças, unir quanto possível 
todos os collegas no sentimento do bem publi
co, no sentimento da ordem, emftm, no ~n
timentO do dever e decoro desta. assemblé:l.. 

O meu pa.<3mdo é muito curto, muito mo
desto ••• 

Ur.r Sa. DEPUTADO-Tem muitos serviços . .. 
O SR • .MARCUNo DE MàGALllÃEs- Mas a. Ca

mara deve ter observado, que amigo como 
fui do general Deodoro, não occulta.ndo nun· 
ca as suas virtudes, os seus serviços, no mo
mento em que percebi que S. Ex. se encami· 
nhara mal em relação a.os grandes interesses 
da. Repu blica., gJ.>ato como era, reconhecido 
como sou, Vim á Camara, subi a tribuna. e 
anim.ei-me,convencido como patriota, a decla
rar solemnemente que eUa não podia da.t•-Ibc 
o seu voto para. que presidisse os destinos 
desta grande nação. 

Não estou habituado a servir a to· 
·dos os governos nem a desacatai-os, quando 
em opposição. · 

Pois bem, peço tambem agora um pouco de 
a~tenção em nome de meus serviços, como 
disse em aparte o meu ·co nega., da cordlil'll. e 
do respeito que tenho sempre mantido, no 
seio desta illustre corjJoraçã.o : :!'a.çamos o 
completo congraçamento, sejamos patriotas 
neste mom~nto difficil que. o nosso.pa.iz atra.
vessa. ; esteJamos o.o lado daautondadequa.n
do ella cumprir os seus deveres. · 

O SR. EsPmtTo SAJ\"TO - Entretanto, não vi 
V. Ex. quando se tratou da reforma dos ge
nera.es . 
. O SR. MARcL~'W DE MA&ALHÃe:s-Expllca.rei 

a~nda ao co!lega :1s razões pelas quaes não me 
vm, mas nao trato agora dessa questão. 

Mas, tornando ao incidente, quando che
guei á ca.mara est..'l.va. o nobre deputado por 
Matto Grosso o Sr. Dr. Azeredo occupando·se 
do a.ssumpto a que tenho prendido a minha 
attenção e sobre o qual pedirei tambem a. be
nevolencia da camara, para. dizer-lhe o que · 
penso ácerca de semelhante facto. 

Ouvi tambem a resposta do digno deputa.do 
pela. P•~ro.hyba, na qu;ü S. Ex. disse que não 
poderia retirar as expre.ssües que empregou 
e não admittiria que a. camara. o fizesse. 

0 SR. EPITAClO PESSOA-Perdão, S. Ex:. não 
me ouviu. 

O SR. MAR.CIANO DE MA.GALHÃES- Mas pre
senciei o incidente des:Jgradavel da vesper-J. e 
os termos que o geraram. 

Wao foram tomados os protestos,como disse~ 
em l'elação ás suas conclusões, e elles evita
riam qne eu tomasse tem:t:o ó. Camara. 

S. Ex. declarou no dia seguinte que não 
retir.t..ria n.s expressões. mas ta.mbem declarava 
que tinha se dirigido ao representante do :po
der publico de modo generico, que não teve 
intenção de ofi"ender pessoalmente. · 

O Sr . deputado pelo Cea.rà que motivou o 
requerimento, pedindo parn retirar expres
sões que desgostaram ao Sr. deputado pela 
P'a.rahyba, tambem explicou-se e disse que os 
seus intuito3 não tinham por fim magoar a 
quem quer que fos·e e que não fazia. duvida 
em retiral-o.s. 

Para. terminar completamente os inciden· 
tes é justo que não si deixe permanecer noS: 
anna.es da Cama.ra qualquer expressão offen
si va. á pessôa. do Sr. Vice-Presidente da Re
publica.. 

Desde que si quer a.pa..,rtar estes incidentes 
por uma vez,appéllo para a cordnra do nobre 
deputado pela Parahyba, afim de que se an
nullem ta.mbem ess:J.S expressões acerbas 
por derila.is dolorosas e injustas. dirigidas ao 
Vice-Presidante do. Republica, contrarias ao 
reciproco respeito que si devem os dous po
deres .. . Despresemos ·os odios, as violencias e os 

insultos, faça.mos a. ha.rmonia no paiz. 
Conte a cama.r.a com a minha. dedicação e O SR. RErUMBA.-Disse-se n.qui cousa.s peío-

com a. minha lealdade quando essa autoridade res do Sr. ma.rech&.l Deodoro . . • · 
faltar a.os altos compromissos de represen- O S:a. MARCIA.~o DE MA.GALlliEs- Ao apa.r
ta.nte •. delegado da soberania deste povo, por- te do nobre deputado respondo que, qua.ndo. 
que estarei nessa. occasião ao lado da Camara oSr. Zama. a.qui fa.UaVa. de modo desa.rra-
e ao la.do da j:ustiça . soado da. pessoa do Sr. marechal D~odoro, pe-. 

N"ao. tenho outro interesse, Srs. deputados, netra.ndo até os reconditos do seula.r, eu em 
q!le não seja o da ~a.z. da ordem, da prospe- opposição,disse em apa.rte,-a.:presente provas 
r1dade de nossa pa.tria.. sob pena de não ser a.ccl'E!ditado. Nunca. 

Caular& v. v 36 
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admitti que se desacatasse representantes da 
.:autoridàde. : . 

A Ca.rnara é testemunha do meu procedi
mento ; da consideração que dou, como devo, 
~os homens· publicas do meu paiz. 

o SR.. OlTICICA.-E o Sr. Zama foi chamado a 
ordem .nessaoccasião. 

O SR. MA.ll.ClA....'\O DE MAGALHÃEs - Instando 
como faço com o nobre deputado pela Pa.raby
'ba. para retirar as suas expressões, inconve
nientes, espero que S. Ex. seja o primeiro 

empregadas com offensa a.o de. 
ma.ra. 

destà. ca-

Acceito pois o eonselho do Sr. presidente 
para n;;.o prolongar e~te inconveniente debate, 
com o qual Di1da lucra o nosso paiz. (Muito 
bem, 11wito bem. Apoiados). 

O Sr. Epitacio Pe:!lsôa (para 
t.mut expUcaç,io pesso'll) - Sr. presidente, a 
dous pontos do discurso do nobre deoutado 
pelo Paraná venho dar uma ligeira resposta. 

Começou S. Ex. por dizer que o incidente 
que occorreu h ontem nesta ('.asa., t inha-se 
originado das expressões de que eu usara. para. 
com o Sr. marechal Floriano Peixoto. 

Isto não ê r igorosamente ex(l.cto ; a scena 
o SR. EsPIRITO SA.l'iro-E' um modo de dizer. desagrada. vel de hontem não dima.nou i~e-

diata.mente do di!!Curso que eu havia pro
O SR. M.mciA.!\O DE MAGALHÃES-Não ê um ferido. 

. ;& acceder aD meu reclamo. ~ccredito que 
S. Ex. não tivesse intençã.o de ofl~nder o alto 
m~strado que representa. a confiança da. 
'llla1oria. desta Ca.ma.ra. 

:modo de dizer; é um facto positivo, ao menos A's observações que da. tribuna me fez o 
.até o presente momento. nobre representante de Matto Grosso, e que 

Agora, para que não se ponha. duvida a já me havia feito em particular, sobre o dis
respeito ®justiça que estaCamara.devef~er curso que proferi, a respeito do Sr . Vice
:ao alto magistrado que dirige os destino3 da Presidente da Republica, respondi, não como 
R.epublica., me proponho defendei-o, com o nobre deputado acaba de dizer, mas de 
.a. mesma convicçio que tem o nobre depu- maneira muito diversa, como devemlembrar-
tado para a.ccusaJ.-o. se todos <JUe me ouviram._ 

Defendo-o sinceramente pelos serviços que Tenho JUStamente em _maos as pou~s . pala-
Ih d · e1 · vras que hontem profer1 a este respeitO. 

e eve a. Repubhca, P os s_erVJ.ços que ~he Não declarei que me recusava a. retirar 
. ,d~ve esta Cama~,- porque foi S: Ex.'- e nm- expressões injuriosas ao Vice-Presidente da 
,Euem lhe podera tirar esta glor1~, _f~1 S. Ex . ..Republica ;· declarei, sim: primeiro, que- as 
.quem restabeleceu a n~ssa Ç<>n_gUtlliçao, quem modificações que entendia. deverem ser feitas 
~sta~leceu ~s _proprws _ dirertos de sim~,>les 00 meu discurso, porque 0 resumo nã.o tinha 
,ctdadãos brazilell'Os_ sa~rficados. por mUitos sido elaborado de maneira. a conter justa.men
!Srs. deputados, CUJOS ~plomasJulgara.m an- te as palavras de que me havia. servido, pois 
nullados pelo golpe de e~tado. personaJisa.va uma. idea, ~ue eu havia. expri-

0 SR. CASSIANO no NASCIME~Peço vista mido em genera.iidade, declarei, como ia. di· 
-ilos autos. zendo, que ta.es modificações eu jã. as havia 

. O SR.. MAB.clAl.'m DE JÚGALIIÃ.ES- N'"ao si feito, restabelecendo e a.tê sua. visando as ex
pOde negar que foi s. Ex. quem rei;tabeleceu pressões de que usara; se,<7lllldo que-não a.cha.va. 

~o-Congresso, convocando-o e restabelecendo-o acertado o alvitre proposto pelo nobre repre-
-no-seu loga.r de poder publico e soberano. sentantede 11atto Grosso de a. mesa elim.ina.r, 

. por sua. autoridade, as. palavra& que enten-
0 Sa. Jm'ENcro DE AcuiA.R-Mas bouve desse descabidas, por qu4\ eu não ha.via sido 

·muita. cousa. que em vez de se restabelecer foi opportuna.mente chamado a ordem, nem o 
va.rrida a ponta de esparla · presidente me convidara a retirar semelha.n-

0 SR. 1últCIA.J.'\O DE MAGA.LHlEs- V. Ex. tes expressões. 
,não prova isso. _ Jà. vê ó nobre deputado que não me 

o SR.. PltESIDENTE-Peço licença. pa.ra. lem- recusei a. retirar expressões injuriosas ao 
.bra.r ao nobre deputado que as explicações Sr. marechal Floriano. Peixoto; retiral-a.s-ia. 
pessoa.es são por sua natureza muito limitadas; ·si ellas existissem; mas injuri!IS não ha no 
• .e parecia-me que V. Ex. podia. aguardar outra meu discurso, -
-oo:asião pa.ra continuar neste terreno. A :phrase com que terminei o meu discur-

so fo1 a seguinte: « ... que o povo bra.zileiro 
· · O Sa.. M..I.R.ciA........-o de MAGALHÃEs- Attendo um dia. havia. de ter b:J.Sta.nte .. coragem pa.ra. 
~ observação de V. Ex., porque me contris- reivindicar a. sua soberania. e bastante des-

, tam ~melhantes facrtos, e peço simplesmente prezo para cuspir a face dos despotas.» , 
· ::a ultuna. palavra. do nobre deputado pela. Pa· Quando li o :resumo notei logo que em lo

· 1ft~yba., porque necessa.ri:unen~ pelas suas ga.r de«a. face dos despot.a,s».como eu tinha. di· 
·;ultimas palavras de~- mtençoes que tem to, se escrevera, particula.risa.ndo a expres
•mostrado, S. Ex. retirarã. aqnella.s e~re..<:Sflesl são, «afa.ce do despo~ como si eu me tives-
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se referido individualmente ao Sr. Floriano 
Peixoto. 

Logo que recebi as notas tacbygra.phicas 
fiz a correcçii.o, e prevendo que se podesse 
suppor que eu havia dado a palavra« cuspir» 
a sua silrniftcaçã.o propria. e especial e não, 
como a.liã.s era de facil percepção, um sentido 
figurado. substitui-a. ).lor «lançar ou atirar», 
nã.o me recordo· bem~ 

Assim que cheguei ·a. camara, o Sr. de
putado por Matto Grosso me chamou em par
ticular e fez me ver que a phrase final se re
feria , do' modo por que estava escripta, ex
clusivamente ao Sr. marechal Floriano Pei
xoto, e pediu-me, como amigo, que a modi
:ficasse. Expliquei o que se "tinha dado e dis
se-lhe por esta occasião queja havia feito a 
correcção e já. tinha ma.nda.do as notas tachy· 
grapbicas para. a. imprensa nacional. E para 
manifestar toda a minha consideração pes
soal por S. Ex. e o empenho que tinha. de que 
nã.o se me accusa.sse de ba.ver aqui usado de 
palavras injuriosas á pessoa do Sr. mare

. ch&l Floriano Peixoto, lhe declarei que na 
CCcaSiâO em sue recebesse a5 prOYa.S impres· 
sas do meu· d1scurso não teria duvida. de sn
jeital-as ao exame de S. Ex. para que modi
ficasse quaesquer·expres\'-ões mais asperas. 

O SR. Al\'TONIO AzEREoo~Apoia.do; Y. 'Ex. 
concordou da melhot' vontade commigo. 

0 SR. EPITA.CIO PESSO.\-Já. Vê V. Ex. que 
eu estava nas melhores disposições. a. este 
respeito. 

O SR .EPITACIO PESSOA • .• e eu respondia. ta.m· 
bem n S. Ex. com tal cordura, que por certo 
as expressões de que estavamos usando um 
para com o outro, não poderia.m provoc..'U' a 
aspereza de linguagem de que se serviu o no
bre deputa.do pelo Ceará, 

O que deter minou o aparte do Sr. repre
sentante do Ceara foi. não o incidente que se 
liquidava entre mim e o nobr e deputado por 
Ma.tto.Grosso. mas um aparte dado pelo meu 
distincto collega o Sr. João de Siqueira.. 

o SR. BEv1LAQUA..;...E' a pura verdade. · 
O SR. EPlTACl O PESSOA-Quanto ao appello · 

que me acaba de fazer o illustre deputado 
pelo Paraná, devo responder francamente 
que me recuso a fazer qualquer outra modi
ficação no meu discurso; já: dei sobejas provas 
da minha boa vont:J.de attendendo ás delicadas 
solicitações do meu nobre amigo, o Sr. Aze
redo. 

0 SR. MARCIA.iXO DE M AG.o\.L1IÃES-- Peço a. 
V. Ex. para. lêr o trecho do discurso modift
cado • 

VozEs-Oh! Oh! 
UM SR. DEPUTADO- Isso b . uma exigencia. 

(Apoiados.) 
0 SR.. MARCIA.J..._O DE 1bGALIIÃES- Não estou 

exigindo cousa alguma,estou :pedindo.(Ápoia
dos.) 

O SR. EPtTAcro PESSOA- A isso me recuso 
terminantemente. 

O SR. MARCIANO DE M.AGALIIÃES- Então .Ó 
Hoje recebi as provas do discurso em ques- nobre. deputado nega-se a lêr 0 trecho 1 · 

tão, e. como promettera, mostrei-as ao nobre 
deputado por Matto Grosm que poude verifi- o SR. EPITA.ClO PESSOA- Sem duvida; não . 
-ca.r pessoalmente as modificações que havia reconheco da parte de V. Ex. competencia a.l· 
feito, e com as qua.es se satisfez. I guma para. exigir que eu leia trechos de um 

0 SR. ANTONIO AzEREDO-Apoiado. discurso meu. 
O SR. M.ucr.I.J."iO nE M.A.GA.LH.lEs- Pois não · . o SR. EPirACio PEssoA-Substitui a pala- vejo difficuldade alguma; é apenas uma tli.lta. 

vra cuspir e pluralisei a palavra. despota tal de eondesceildencia. 
qual a proferira. 

o SR. SEVEIUNo VIEIRA-Em todo 0 ca.so, O SR. SÁ. ANDIUl>E- Como falta de condés- .·· 
cendencia ~ mesmo no singular,não passaria. de uma cara-

puça que o marechal'Florlano Peixoto estaria O SR. CASSIA..'\0 DO NASciMENTO- Ora essa. !. 
no direito de não levantar. (Apoiados:) o s:n.. ~L~RCI..\..o'IO DE MAG..I..LHÃ.Es- Então o 

O SR. BELLARltiD:o DE MEi.\'DONÇa-Sem du- incidente não se terminara hoje . 
vida, nós tambem pensamos assim e porisso e o SR. SÁ. Ar>DRAJ>E-Pois V. Ex. renove-o 
que sorprel_lendevêr osnobresdepu~os que-, amanhã si quizer. 
rel'em applica.r essa carapuça.· 0 S E p · J' 1 ~e· -=-'--• • R . PITACIO ESSO.o\.- a e, la JJU.UU& . 

SR.Jj:PI~A.cio PESSo~-Sr. presxdente, ~ condescendencia. ao ponto de submetter -~ ·: 
que o 1nc1dente _ desa~a.yel qu~ se h~vta modificações feitas a.o ex:a.me do nobre depAt~ 

. -dado .hontem ua.o se orxgmara. 1mmediata- tado por Ma.tto Grosso (11poiados) e só o fiz em · · 
mente des~ facto. attenção á. consideração pessoal que .s. EL •·· 

Com efl.etto o nobre deputado por Matto- \ me merece; mas agora.. é uma exigeneta des·'. 
-GJ.'QI!SO me estava. tratando com tanta deli~ cabida querer que -venba, em plena. cama.ra., 
. .deza.. · ~ • · dar satisfàções por phrases de que usei, sem. 

O SR. Alfromo · AzEREDO-Era meu dever •. que para isso tenba. sido convidado pelo pre-
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sidente da. Mesa ou pela. propria Camara, 
(Âpíliados.) 

Devo repetir, Sr. presidente, que a phrase 
não foi injuriosa. ; chamar-se deRpata a um 
um poder constituído nunca foi injuria em 
parte alguma do mundo. 

0 ·SR. ESPIRIT0-8AN'I'O- Principa.lmente 
quando elle é realmente um despota. (Riso,) 

O Sa. BEYILAQUA-0 riso da. Co.mara. res· 
:ponde a.o ap'l.rte de V. Ex. 

0 SR. ESPIRITO·SAJ\-w (lev:zllianrl.a-se)- Não 
ha razã,o nenhuma para isso; a!firmo f)Ue o 
Sr. marecl.lal Floriano Peixoto é realmente 
um despota. 

. O S:a. PRESIDENTE-Quem tem a pn.ln vro. e 
o Sr. Epitacio Pessoa. 

ConYido o nobre deputado a sento.r·se. 
0 SR.. ESPIRITO·SA.l)lTO-Dei simplesmente 

um apa,rte. 

0 SR. BELLARML."\0 DE MENDONÇA~E quan• 
do· a mesa fez a observação o nobre deputlldo 
já estava sentado. 

O Sa. EPITACIO PESSOA.-Nii.o só eu. Sr. JH'esi· 
dente, por diversas vezes, mas tambem mtlitos 
outros deputados da. op-posição, temo-nos rz
ferido a. actos de despotismo pratícrulos pelo 
Sr. marechal Floriano Peixoto, temo.t clm.· 
llll!.do de despota. o vice-prt>-sidente d~t R.epu
blica, sem que,iá.mais a.lguem se lembl·:~~Sl! de 
-yer nisto uma injul'ia pessoal. 

Já. o cba.mei muifa.s vezes de despotu., 
porque o considero como tal. E' a. minha 
maneira de v-er. 

Penso que s. Ex. não está governando 
com a lei, do mesmo modo que os nobres de
putados affirmam que S. Ex. está dentro da 
Constituição. 

Mas, Sr. presidente, desejaria saber :por 
meio de que processos, de que subtilezas en
controu o nobre deputado pelo Paraná., na 
palavra-despota.-, uma injuria. pessoal ao 
marechal Floriano Peixoto. S. Ex. deve ·sa
ber que aquella palavra só póde referir~se a 
personalidade politica e jamais ao individuo. 

Onde, pois, a injuria pessoal sinão qua
lifico o cidadão mas o depositaria do poder 
publico? 

Em summa, depois de haver mostrado a 
minha cordura consentindo em alterar uma 
expressão, que alias não julgava injuriosa, 
exigir-se ainda que eu modifique ou su:pprima 
uma phraseja modülcad.a, não, absolutamente 
nüo. (Muito bem.) 

Vae a imprimir a seguinte 

Reda.cçüo do projecta n. 130 ·de 1892 

O Congresso Naciona.l. resolv~: 
.Al't. 1. o Fica perdoada a D. Rosalina Pi

~s de Bittencourt Barcellos a divida de que 
era devedor o seu fallecido marido Dr. Is
rael. Rodrigues Barcellos á Fazenda Nacio-
naJ. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con~ 
traria. 

Sala das commissões, 14 de setembro de 
1892.. -Alcides Li ma. -Leov i,qildo Fi!!JU~iras. 
-F,·.óes ria. CJ"Us. · 

Vão a imprimir, para entrar na. o1'tlem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 193-1892 

Fixa a despc;-x d~ Miltisterio rla InàuslriCI, Vi<tçúo e Obras Publica~ para o exercício de 1.893 

A Commhsão do Ur'Q1mento exarninon rlotidamente n. propo;;ta da: despeza do Ministerio 
da Indu~tria, \'iação e Obras PublicrLs, npl•esentllrh pelo governo á Camar;L dos Deputados; 
de conformidade co;n a Jis~:J~icão do art. ::l" § 2" dt.~. lei n . 23 de 30 ae outubro de 1891, e 
vem dar sobre elh\ o seu 1)arecer. 

Reorganisando os ~ervicos ria ndminlstração f~eral, a lei cHada destacou OS' s~gnintes 
par<~. o Miníster io da Industrin, Vinçi:to o Obt•:~s·Publicas: 
. a) os _que. interess~m :i :lgl'ÍC1lltm•n, no cnmmor~io e a qun.e:;quer 011tras iadustrias,. bem. 
como aos w~tttntos oa assocíaçõ~,; que se destinarem a instrucção teclmica, desenvolvimento 
.e &perfeiçonmento desses ramos du tr;\llalho nlcional; 
- .·_ . b) a. -administração 1h fnhJ'ÍCfl. rle rerr" de S. João d-e lpa.nemlt e de qua.esquer outras 
· industrius ger·idas por· conta, d11. Uuiáo; . 

c). a g<t r anti~ de juros n. emprezns de via~-rerreas, eng~nhos centraes, ou outras empresas 
pai!<\ nus economtoos; 

· d) a. conservaçãç> d~s florestas e a, a::te!!uc;ãp das l~is e regulamentos coneementes à; • 
pe5ea. nos mares terrltortaes ; 

e) - a navegação dos mares e rios no q11e fôr da competencia. do· goverllo federal;. 
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. n -a. administração e custeio das vias-ferreas pertencentes a. União, bem como o ser
viço do pa.~amento de juro;; ou de subvenções a emprezas ou companhias particulares e a 

. fiscalisaçã.o respecti m ; • 
,Q) - as obras publicas em geral, inclusive a dos po1•tos; 
h) - a direcçiio da repartição de Estatística; . 
i) -o expediente e o despacho uos processos relativo3 n. patentes de invenção e marcas· 

de [abricas e de commercio; 
J) - o ·que for attiuênle â c:-.ixn.s economiC:\5, montes d3 soocorro, p:1rticularcs, as soci

ooalles anonyrua.s bancos de "l'et.lito real e q•tasquer outras instituiçõ.2S de Cl'edito gue tenham 
lJOL' rim favorec<!r a uma classe de pro·.lnctore~ ou;\ um rn.mo especial de iudustr1a; 

lt) - o ser viço de telegraphos e correios. 
o coogrc~o,o anuo pa~ado,a ~tc 1·on o pl:.\no tia lei tle.~ •le~utubro, p~ssando a aclmlnis

traçiio d:t fabrJCl'\. de ferro ue S. Joao do lpauema. pa1-a o l\lLmsteJ'lll da Gue!'r;l , (! t1• :m~ferindo 
este anuo, para o District0 Federal o Corpo de Bombeiro~, e para Ministcrio do lmlu~tria' 
Viaçito e ObJ•as Puhlie<ts o ~erviço de immigrução e cn!onisaçi\o que pela lei alludiua pertenci~ 
no Ministerio d:1s Relações l~xteriores. 

Estas modificações, exigidr.s Imperiosamente pelus convenieuch\s d<t administração 
federal, feitns irreJ..:ularmeute nas leis aouuas, e logo co Inicio :1:\ nova org:\nizacão. mos
tralll que :t lt:~i de_30 de outt.l~>ro !?ão r~ali~ou_i~ tlllum •>:> ~ns a •Jne ~e ;n·o;•nnh:•, não cor
respondetl 1\ um••· .Jnst~l clntiSIIlcaçno c dJ!;trtbuJçao ilos ~er}"JÇOO pela;; • l!fr~mnte~ repartições a 
car!."o ,Jn tl overno Feder·al. n;io att~udendo a natureza uos mesmos ;m·viç••s. 

~ t::nteud.;n, po:·ern, o Co o !{t'C•SO que modifici1d:t assim :t reformn, deveth ser e !I,\ m:~ nt ida 
em sen5 pontos C<t ~Jitaes e por isso rejeitou o projecto do SeDtt<lo rest;ruromlo o o.xtincto 
:?tfiuisterio da J usliça.. . 

A noss:1 ultim<l lei financeir:\, 00 in tuito tle oper:u· a descentt>:1.1iz~.Q''io <los s••P\'icns deter
minada. pt<lo :;ctual regimem politiQo e pela. necessidade de desonerar-~c o.> co!t·es l~dernes 
de despo~:;.~s que não lJorlem comportnr,attento o desfalque que solrreram com a di>f:riminnção 
das rendas ft:ita pela Constituiç5o da l'"epnblíca-, esta.tnio que a Escola A!! r'•lllo:n;ca. de 
campinas fosse transferida para o Estado de ~· Pauio e. que, org~uizu,uo o Disu·i,~to Feclet·~J, 
fossem-lhe entregues os passetos, COQ'l excepcao do .Jardim BotanLco. lto:ta v;ttcala. ~ estaçao 
philoxerica d :t P~uha, ~er'l;Ço rle esgoto, abastecimento d'ugurt, obrus publicas ua Capitttl 
Federa l estrada de ferro Llo Rio do Ouro, providenciando o governo ue motlo " t:xouerar a 
União u~s eo<'.a.rgo:> provenientes de qunesquer cont1·actos. 

EstatoeJeceu m , is a lei citada que o governo providencl:~oria p:lra. que, sem p:·ejuizo do 
set•viço de immigração, fosse t!".msfer ido o de co~onisação M3 Estados, á mediua. que cada 
um ·cteste:; se 'lw.hilitasse pt~ra :tssurnir a responsab!lidado dê um tal encar·go . 

. Ern virtude desta ult1ma disposição, os Estados de S .. Paulo. :Minns e Espil'ito Santo cl1a• 
ma.ram a si as ttespezas com seus nucleos coloniaes, uiscriminações de t err-.1,; e estabeleci
mentos d.e immígràntes, poupando aos cofres federa.es a qu' ntla ele 1 . 094:37:-:~:334, mantendo 
hoje a Oniiío em S. Paulo a Agencia de Santos, com a qmtl clespenue apenas 31 :000$000 . 

Tendo já. o Cougre3SO votado a lei •le organização do Dis tricto Fetlêr.d. tlol:;.t!Jtlo-o com 
impo~tantes fo~~es de receita, entendeu a. ~mmissão qll:e àté o tlm do corr·en t·~. exercic!o 
o.stara elle ha.bil1tado a eusteur todos os .se~·v1ços que lhu 1ncumbem e por es:::a. r~v.ao su.pprl
rnin as verbas uedidas Ui\ proposta do go>eroo para manutenção daquelle~ sen·iç.Js. 

Quau:.O porém ao abastecimento rl'aguil. à capit:.\1 Federal, peDS!t a. Colllmissio que tendo 
absorvido avu ltarias sommas - 30.000: Jl00$000, mais ou mcno3 - não deve ser tr-ansferido 
de prompto e sim depois qne por meio de um arrendamento de 33 annos, no ma xinto, tiver 
indemoisado os cofres federnes do seu custo. Accresce que a.s hases estabelecirlns para o 
a!ludido arrGndamento combinão perfeitamente o~ interesses ,]o Districto Federal com os da. 

_ União, salva~uartlando os tla população da Capital Fedeml. . . 
Desenvolvendo o pensamento descentra.lisador da nossa. ultima lei financeira e attendendo 

a. inilludivel necessid<\de de profundas economias nas despesns da Uoião,no momento presente, 
a coznmissão snpprimiu de vez as verba<> solicitadas para. a eatllecbese de iodios, subveoçoes 
á estabelecimentos estadna.es e para. algumas obras de caracter local que não podem conti
nuar a onerar o Thezouro Nacional. 

· Pelos mesmos ponderosos motivos reduzia :t quantia. pedid.'l. para a colonisa.~.ão e immi- . 
gração e para construcções de l'l).tlla~s de vias-ferreas da. Republica.. , 
· Os cootractos de immigração obr1g~o o governo ao pagamento em ouro, vexam extra- . 

ordinaria.meDte ao Thesouro, convindo pois restingil-os; e como fixam o minimo e o ma.ximo' 
di3 immigrantes a iotroduslr, durante o anno, dll.o margem ao governo p.'l.ra. n.ttendel~os 
dentro da. verba proposb\. . · . ·. 

Quanto ás estradas de ferro, .os seus desenvolvim~ntos importandó em largas compra~~ 
. I 
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no exterior, de material dxo· e rodante, virão contribuir para, a depressão do ca.mbio, além 
da determinarem, na. a.ctu~lidade, avultadas despesas com a acquisição dos mesmos ma
teriaes e construcção. 

Os prolo?game~tos projec~ad_os _para os quaes s~ pedem mílllar~s de contos de réi~ , 
tornar-se-luam pms, despendto~lSSlmos e, segundo ns tnformacões colludas peh< Commiss'i;o, 
-viriam em sua quasi tota.lidnde nugmentar o:> deflcits com que annualmente se liquhli.un as 
contas dos respectivos troncos. 

Feita esta ligeira exposição do seu pl11no. pnssa a Commissiio n. P.Otejnr as dotações das 
verbas do ot•ço.mento vig-ente do minl:;terio, de que trat~, cotn as do orç·.llllenlo proj~ctu.do 
para 1803, upre:>entando pnru esse llm a. seguinte tubella. : -

rrABELLA-A 

Orçamento para o exerc1cio de 1893 comparado com o votado para 1892 

DlFFEREXÇ.\. 

VOTADO E:.! t SJ2 I Y-~nncrCJo D& 
i SJ3 

Pl\.UA. lr.IAl!=. F."-t 1 t'.\U..\. !I!&X: t)S F.~t 
iS\!3 1893 

1 Secret:tri:~. ~~l!:sbdo· ...... :............... 3S0:7t0~00 331l:3!0SOOO 21:~00$~00 
2 Evcn~uo.os ................................ , 20 : 000.,.~00 010:000$000 .............. .. 
3 TerrM public~s e coloals:tç;lo.... ..... • .... 12.000:0~0S'l00 t2,000:00J:;o<IO 
4 C:üech"'e......... .. ... .. . .. ... ..... .. • ... oo:o~ooo ~:o~o;;ooo ............... . 
ã Auxflio9 a industrl:t. j~ràlns, etc.......... 2.022:iS7~~3U i.B\5:650~000 3SS:SM$SOQ 
6 Su~venção :is comp:tnnuts Je nA••eg:t~-~o... 2.5S'l:.210$000 3.420:Z1()SOJO .............. .. 
7 :Suh.-etu;,;.o :1 Socicd:lde Au:ül~~or:t d:~ 

In'lustri:t 1\:LCioMl....... ........... .... G:OOO.~OOO 6:0011$000 
S Estr.,da de Ferro de Sobr!ll... ... .... .. .. . . 2S0:31~'11i5 fli:~ 32,."2o:; 6S:Gi~$55t 
9 Es\r:td:~. de F~rro ele futnrit~ ...... ·. .. . .. o;:~:OISi$775 f>:l8:503$63S iH:õ4~13i 

. 10 Prolong:trnento da E . do Fer~o de BMuritõ. i.1ClS:4!õ>~510 i.:i:J0:000$000 ............... . 
i1 Estra.dn. de llcrro de P~ulo A ll'onso... .. . 1!1~: 56\i\:000 :!.'•6:303,_.50 ............... . 
12 Estrad:t ele Ferro Central de Pernambuco. !!.0:\:4:>4S~54 2.~3;:820$700 .............. .. 

. 13 Estro.d:t de J.'ecro ~'11.1 de Pernn.mbu~o.. .• 3,:;;s :051$lS5 3.741.:!1:\:;;;ooo .............. . . 
i 4 Pro!ong:tmcnto d:. E. de F erro d::. Bahi:\... i.t,•i!:OU.~ OOJ:Oil0$000 292:6W;illl4 
1') Estud:t de Ferro de Porto Alegre a. U r u· 

guo.y:tn~.. ... ... ............ .... .... .. • .. 2.S53:7193~9 1.547:003.)í20 i.30i:S13$029 
· ·· 15 Pl'olon:;amento da E. F. de Porto Alegre 

n Uruguo.,·ano............................ 2 .000:cr.lOSOOO S .OOO:OO~ . .......... .... . 
17 Estr:tàa de Ferl'O Centr:U .lo Br~z;!.. . . ... 14.~:431.$501 i l.<l8-l:1.)5$373 ..... ... . .. .... . 

. 18 P rolong:>mento do. Eslr!ld"- de Ferro Cen-.' · . trai.. ... ................ ................ 2.000:000$000 2.000:00l$)00 
t9 Gnnnti:t de j uros a esl<-ad:lS da furo. . . .. 13.0)1l:l7ii_,<:SQ2 11,810:1l65>4ó2 1.2l5:SO~!O 

-20 Obr!lll nos Es~dos...... . .... ..... ........ 5.'i37:t5:'S;2S 6.1i93:76õ$!J7 ............. .. 
2t Cottelos.. ..... .. .. ... •• • ......... . ........ õ.~G<:S.~il>) 4.778:603$00(1 G:l0:2i®OO 
ll2 Telegr:lphos.. ....... •• .. .... • ........ ..... 5.6<12:739~ · 4.4S5:1Si!$õ0!1 t.2'..l7:5ã7SOOO 

590:000-3000 

5:0C0$000 

S31:000SOOO 

1.153:30S$18~ 

. .. ' 2-3 Direetori:' de E;;t:>.tis~ie:t .... : ... ; ..... . : •• 212:1803000 139:180$000 i03:~ 
1--------1 1--------

77 ,4ii:06~11 76. 707:0255'05 5.~0:~3)S931 ... 67$:7<>3$i5!' 
Differença. p1r:l m::.is em 1S93........ ...... ..... .... • 7S1:80j$1i6 

Do balanço proviso1•io da. rec~ita e despeza da Republiea :no exercicio de 1800 consta qu& 
a. despez"- j)aga. pelo Ministerio dt\ Agricultura Commercto e ObrllS public•\S attinge o 
66.577:255$951 e:tclnJndo-se as quantias despenLitda.s com Correios e Talegraphàs que esta~ 
~m então a cm-s-o do Ministerio da InstrucÇão Publica e com a Directoria. de Estatistica que 

. corria. por conta. ao 1\finisterio do Interior, sendo porem computadas as sommas despendidas 
: com o corpo de Bombeiros e ditrarentes serviços do Districto Federal. . 

·· · Para o exercicio de 1892 a verba ~otada foi de 67 . 172:576$355 , que comparada com a 
, -pedida. na proposta para. 1893, de 66.784:901$678 apresenta. uma dil!erença para.· mais . na. 

importa.ncia de 387:674$677~ Esta diffe,rença; serâ accrescida no balanço do ex:ercicio com as 
despeza.s dos serviços do Distriato Fe<iera.l, eft"ectua.das em virtndo de autorização, visto noo 

··se ter constituido o mesmo Districto du-rante o anuo. · 
· . Cotejando,po-rém,o que se votou no exerclcio de 189~ com o que se pede para. l893,inclui

dás u · -verbas votadas e pedidas_ pari~., Oi! serviços O.e· Correios, Telegra.pho;s e Es~tistica, 

.r -··· ·'· 
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excluindo-se a quantia destinada ao Corpo de Bombeiros, vê~se que a somma pedida na. 
proposta para todos os servicos em 1893 eleva-se a 77.477:094$711 ao passo que a votada 
em 1892sendo de 76.707:025$705,apreseotando uma di:trereoça. para mui;; de 781 :SOG$176. 

A Com missão dominada do pensamento de economisa.r larga e profundamente nas dcspe
zas publicas, attendendo ao estado precario das .nossas linnucas e à. situaç-.lo ecoaornica do
paiz, fez as reduccões constu.ntes da tt\bCllla u.b:uxo : 

TABELLA-B 

Ministario da Industria, Viação e Obras Publicas 

1 Secretaria de Bst!\do ...... . ............. ... ..... . ...... . 
::: E\'&Dt\l:ltS ....... ••••• ••• • •o ••• o •••••••••• ' •••• •••o ... . o ••• 
:l Terrns pttbliclls e coloni~llçõ:o,. ....... ... ......... ... .... . 
~ Clltt:c~cso, ••.. , .... ............... .... ..... ......... .. ... . 
õJ .-\UX1hns a :\b,"l'JCU,tur:t • • , • ••. • • • • ••• , • , , • o o •• o •• • o o, •••• • 

G Subvençii.o :is Comp•nhhs de :Sl\·eg:.<:io .......... ..... . 
7 So•:ied:t.cle Auxili:tdora d:l Indnstt•i:~. N:>.ciunat ........ . . . 
S Estrn.Jo. de Fe rro do ~obr~l. .......................... .. 
9 gstr:vll\ de l!'ert·o de B11turité . ...... . ............. . .... . 

la Prolong:unento d:>. E~tt·:~da. de Ferro <la ll:üuritci ........ . 
:ll Hstrad:. de l!'e r"o Centr:tl Je Pernnmhuco .... ... . . ... .. . 
12 Estrndn ele :I' erro Su! J u Pern:tmbuco .... .............. . 
i 3 Estr:ulo. de lie t•ro da P:tulo .\lt"~nso .................. . .. 
t.l Prolon::rn-mcnto do. EstL·Il<h de !<e!•ro d:l Bnhi:t ... . .... . . . 
1.;; Estra.da do I"err o d1~ P orto 1\.le~re :1 Uruguaynn~ . .... .. 
iG Pr~lonz:uncnto d:>. Estr:.d<L de ),'erro clú Porto Alegre 1 

Uroguay:tno. . ... . . ........ . . ... .. o ... .... o •• o ••• • o· •• o •. 

17 Gnr:\nt~s de juros" estr~d:l.S de ferro . . . ....... ........ . 
iS Estradl\ do I•'err o c.,ntrnl clD llr:tzíl. ........ .... ..... . . . 
19 Prolong:unento d:1 Estr:ld:t. de l''eri•o Centr:>l Jo llMzil . .. 
2ll Obrns diversns nos Est!ldO$ ..................... .... ... .. 
21. Correio~ • ••••••••• o •••• 0 o ••••• •••••• ••••••••• o ....... . ..... . 

2t Telegrophos .. .. .. ....... ....... .... .......... ........... . 
23 Direetori:t. Ger:tl de Es\alislicll .... . ................... . . 

ntl'"FHRP.NÇA . 
t'l~ r'l POSTA 1'fVIt•O:o::r ,\ 1'.\H.\ )H:Xt)~ :iA. 

DO ôi)Vlftt~O 1>.\ CO;\UJI:itl ~O PIW!'o~'r.\, 

37-1: H ();:O:).: 
iO:O;;o:•ji;IJ 

10.3%:~~,i.'$<)1>7 
:'< 

1.633:0~:;:.,')&0 
2.~e:J:õ40.:'(l00 

~ 
26 t: 112"2.;\10 
ti1~:7.iS-3-~õ7 

!; 

1. ~7S ·850$1:>1 
)l,S29:0õl::i!S5 

Híb'>(itii'OO<J 
1.100: ~~~:i13 
2 • .\70:773.%5" 

!).\ cu"ouss~\o 

A Commissão ma.ntevCJ intacta:; as verbas pedidas "[lftra Correios. Telegraphos e Estatis- · 
tiça, augmentadas em relação ao exercício. viger1te da. quantia de 2.020:836$500, ~ttendeodo 
ao de'ser1volvimento que ti vet-am os dons primeit·o~ serviços e â necessidade de habilitar-se 
a Directoria Geral de Esbtistica a ultimar os tra.b;tlbos do recenseamento. 

A lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 determinou que, organisado o Districto Federal 
e feita. a. transfereocia. dos serviços que lhe competem, considerar-se-hão supprimidas a }a. 
Directoria. das Obras Publ icas e a 2a secção da Directoria da Agricultura., ficando o governo· 
autorlsado a refllrma.r a. ·secretaria, e a. fazer outms reducç1l~ que julga.s;e necessario.s no 
pessoal .. . ' . . . . 

·A Com missão reproduz este additivo, bem como os que se referem âs co:cce:.""Sões .com 
garantias de juros, subvenções e privilegias, trans(ereocia do serviço de colonisaçi!.o aos; 
esta,dos, e apt'esenta. um outro autorisando o arrendamento do servico de aba:>tecime~to de
agna. á. Capital Federal. . · · 

Quanto ao que se refere às quotns impo3taS ás companhias ou emprezas que gozam de· 
garantia de juros Oll de subvenção, para. as despazas de tlsC;Llizacã.o, não podendo ser geral
mente applicado, a.ttentos os contractos an.teriprmente celebrados e~tre o ~verno e algumas. 
companb.ms, e em que expressamente se . estabelecea que a obo1gação da despeza com a 

_1iscalit:1ção correria por eoub do governo, a CommisSão teve de .~ilical-o neste sentido. 
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• Isto posto é a Commissão de Orç:>.mento de parecer que seja. approvado o seguinte pro-
j acto~ 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o Presidente da R.epublica é autorisar:lo a despender pela Repartição do r.n

nisterlo da ludustria, Viação e Obras Public:ls, com os serv1ços des1gnados nas seg11iotes 
rubricas a quantia de· 68.973:860$076, a saber : 
1.- Secretaria ele E~tado, •le,luzltJa a quuu tin. ele 3:000$ r ·1r;1 gr~\ti!\-

cação MS auxiliares tle gaoinete e ::S:i300$ a ompr~g-nrlos da 2• ~ec· 
· c;ào da Directoria Cenlral. .. . . .•••. . • . · . ....... ..• ... ••. .• •..••• 

2.- Euentuae.~, tleduzidll o. quuntill de 10: 000.~ . •. .. . .. •••.... . .•••. , . , 
3 .- Terras publicas c colo11:saçau, supp1·imidas: 

a) Na lnspectoria Gcr.tl: um ajudante, nm cite~,, da :>ecç:lo tcchnica., 
um cbr.:l'é de secç;io, um official techoicCI, tt·es olllci:w.s, sds ama· 
nueoses. dous ditos te~hnicos de desenhista..~ . somm:l G I: 200$000. 

b) Dcuuzid:t n•• cousignnç:io p:-ra obras na Hospedaria de Pinhe:
ros 30: COO$l.l00; 

c) Servico de cotouisnção nos Estados, deduzida. a. consi~naç.=io para 
os set•viços em Mina~ Gc,r~leS e B~pirito Santo, ;;or terem tb1uo a 
carg-o do~ me$mo.;-512~533.$333 e reduzida a. cun:;i~nnção da t :042$ 
de:>iinatia :~o mesmo ser·viç<~ no; ouli'OS &;tados a 500:000$:iQO. 

d) uet.luzhl . ~ • la COII~igo:>.ç;."i.o \Jill'ilo introducçãO de iru tnigr;\lltCS em 
bur•g-os ag-rícolas 5JO:Ooo.~o. · • ••••••••••••• , ••••••••••.• •• .•••• 

4.-Ca!echese, ~upprimida a. verb~ c.le GO:OOOSUOO. 
5.-Aw:ilio< a ugJ·ict<llur,,, engenhos centraes, etc., deduzidos: 

a) auxi!ios no lo~tituto Bahiano. à Colonia Blaziana. ao Lyceu 
de ,\gronomia. e\"eteriuaria •ie Pelotas, á. Escola .>,.gricola. e v1ti
cola de T:l(jt1ary. ao Asylo Agrieol•' S:wta ls·: bel. á Colonia i\gri- · 
rola e Ot·plianolog:c:t lsal:el, il l~cola Central tle Maceió, i1. 
Clwcara em Tietê, 150:800$000; 

b) redu?.io!o a 25 o numero de trabalhadores do Jardim Eotanico, ha
ve:Jdo diminniç1o rle 8:000$000, suppt·ímida. a consignação pam 
mm•r:r o rncsmo-36:000$000 ; 

c) reduzidc\ a llUantin. perlirl;t para a. garantia de juros aos engenhos 
ceotr;~es t!e 12:00:!S; supprimida a consignação destinada a premias 
aos f,ll.lricantes rle a~suc:tr-95:000$000; · 

d) supprimidit a tlestin ~ldiL ao pessoal e material do Jardim da Praça da. 
H.epnblicn. 40:441,$, a destinada ao pesscm.l e matel'ial <lo Passeio 
Pat>lico, 10::300$, e bem assim a de 30:324$800 para. o serviço . da 
l~taCão Philoxel'ica da. Penha, pot• passarem estas despezas ao 
Dbtricto Federal... .... ...... . • •. ... ... . .. · ... . ..... .. : . .• ~ ,., . 

6.- Sub"Vençao üs comMnAias de )ta-vegaçüo a 'Oapo1·, deduzida da. 
consi~naçiio á companhia B~ohi,ma, pot• não ter cumprido a clau· 

: sula ~2 1~ do respectivo cootracto 16:500$; supprimida a consi
g-nação pedi·' a · p~ r-a a responsabilid:~de de coutraclos legalmente 
!eito.s, 1~0:000$; a.ugmentada com a quan tia. pm\ subvencionar o 
serviço de rebuque da Associação Sergipeose 24:000$ .•.•. : •.• . 

. 7 . ..:... SocitJdade .4w;il;adora da l ndustt·ia Nacional, supprima-se, 6:000$. 
8. - Corpo de Bombeiros, supprtma-se por pertencer este !!ervico a outro 

ministerio. . 
9 .~ Estrada de ferro do Sobr,,~ , deduza-se no vencimento do director e 

engenheit·o chefe 3:000$, na consignação parn pessoal de conser· 
v~ 8:889$)()(), na de material 6:300$ ............... ... . ... . .. 

10.-EJtrada de Ferro do Raturílê, deiuza.m-.;e: no venci me rito do director 
e eogeoheiro chefe 5:000$; a quantia proveniente da suppressão de 
um tiel, de 3~900$ e de dons amanuenses; ~~de 7:302$758 da consj.. 
g oação material p;tra a arJrnioi~traçào central ·e a de 21 :Q9i$560 
(le eventuaes . . . .............. .... . .... .-.. .... .... .. ... ..... .. . 

:.·. 11 • ..:.. Prolo11gamrmto da Estrada do Ferro de .Batl'riti, supprima-se a 
, · . 9.uantla de •••.•••..•..• · ••. • •· . ... • .. • ..... . . .. ..... ; ........ . 
' ·12.- Estrada de Ferro Central de Pet"nambuco; dedQZ8-so no veueimeoto 

do director e do engenheiro chefe '~ quantia de 5:930$00.0; n~ con;_ ... 
-:>.::. 

374: 110$000 
10:000.~1)() 

10 .396;466$667 

l.659:362$B30 

2 .463:740$000 . 

615:748$Wi 

1.168:41'5$810 
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signação-para serventes, que ficam reduzidos a 6, a de 4~00i$000 ; 
com a suppressão de praticantes e auxiliares da 1• e da 2'" secções 
de contabilidade a de 6:667$000 ; a de 30:000$000 nas difl.'erentes 
verbas de eventuaes ..•.•....•.••....•.... • ••....• • .•.••.•..•• 

13.- Estrada de Ferro Sw de Per~~ambuco deduza-se a quantia de 
4:000$ na consignação pedida para material da administrac-ão 
centr<ll ; a de 40: 000$ em igual aonsignação para locomo
ção; n. de 20: 000;~00 em Igual conslguaçã.o par<t conservação 
da linha, e a de714:000$000 na pedida para constru<1Ção de ramaes, 
mantendo-se a quantia. de 350:000$000 para oonclusãl) do ramal 
dfl Pa.queviro a lmveratriz .............. . ..... .. ... . ....... .. 

14.- Est1·ada de Ferro Pnulo Affonso .. . ......... . ...... . .......... . 
)5.- Prollmgamento rla E$1rada de Fe1-ro da Ba.hitt deduza-se n. 

c;_nantia de 2:590$ no venaimento do director e engenheiro 
chefe ; a de 526$027 no do secretario; a de 195$616 no do 1° offi
cial; a de 1:065$000 pela suppressão do cargo depl'aticante; a de 
1:198$356 pela. de um continuo; a de 3:600$ pela de um medico; a 
de 526$0'Z7 pela diminuição do vencimento do ~aar.ta li'\-·ros ; a de 
3:023$023 vela suppressão de um Jogar de fiel do a.lmoxarife; a 
de i6;:,$000 no vencimento do thesourdiro; a de GOO:OOO~ da sup
pressão de um servente; a de 1 :22!;$ no vencimento tio chefe do 
t!.'afei"'o; arte 2:929$314 du suppressão de dous amanneoses; a 
de 4: 20.$546 com a suppressão iios 4 praticantes; a de 4%$()00 
no vencimento do ajudante do trafego; a. de 526$000 uo venci
mento do contador; a de 195$616 no do offici:al; a de l :225$ no 
venaimento do chefe da locoma<;io; a. de 195$616 no venci !\tento de 
official da locomoção; ade 2:130$410 com n. &uEpressão dos praticao· 
tes do escriptorio da locomoção;ade 1:464$65' com asuppressào do 
lugar de ajudante do deposito de material ; a de I :225$)00 r.o ven
cimento do ahefe de linha; na consignação para-obras novas 
-de·iuz-se a quantia de 59:219$694, e da verb..'l. eventua.es e 
serviços extraordinarios a quantia de 3:S59.$i 08 . . ••.. . ......... 

16. - Estl'li.da de Ferro de Por:o AZeg1·e. a l:h"Uguyan(l, deduza-~e a 
quantia de 55:945$885; supprima-se a qu:...ntia •le 200:000$ da 
consignação para obras novas; para pontes e caminhos do 
aceesso à.s EstaçõeS e :~ de 120:000$ para estudos do ramal 
elo Cacequy a Livrn.mento . .. . ..... .. . .. ................. . 

17. - Prolongamenlo da Est'l"ada de Fen·o de Porto-Ale11re a Uru.yuayana, 
deduza-se a quantia de 90:000$000 • •• ••.. ; .• . •• •....••••.• 

18. - Garcmtias de juros ás estradas de {eiro,deduzam.-se dois mil contos 
para differençus de cambio por est:l.rem incluiJvs. ~ respe
ctiva verba. no orçamento da fazenda; a quanti.i. tle 400:000$ 

. destinadoS a estradas de- ferro em-estudos. Augmente-se a 
consignação de 575:530$000 para. ftscalisação de eslt•.ulas de 
ferro .•...........•••... . ... . ..•.. . .. . . .. ... . . . .... ..... . 

19. -Estrada de ,Ferro Cenh·al do Bra::il custeio ..... . . •.. •. - . .•..•. 
20.- Prolóngamento da· Estrada de Ferro Central do Bra.zil é reduzida 

a verba de 2.000:000$ ·a 700:000$ para. eonclusâo do trecho de 
Santa Luzia a Sete Lagoas .......... . ........ .. ........ .. 

21. - Obl'as ditJtwsas no.~ Estados, reduzida a 250:900$ a consi~nação para. 
poços artesianos no Ceará ; supprimida a de 97:000$ 'Para 
melhoramento do rio Parnahyba; reduzida a 252:000$ a 
verba. para melhora.mento ·do rio S- Francisco ; . supprimida 
a: de:l29:492$000 destinada a estrada. de rodagem de D. ·Fran· 

. CI.Sca. .. ..................... , ...... . .......... . ............ , •••• 
<>~ Co • ( •h d "' )· . · - · rrezos como na propos ..... oA~overno .• .•• .••.. . • . . . .•.•..•....•.• 
23. Tel.egmpktJ · Blectrico, sendo 2uu contos, da consignação de 365:000$ 

para estabelecimento de novas linhas, . de.c;tina.tlos á con-
strocçào da linha de S. Felix ao R.io S . Francisco ....... .. 

24. Direeto'rla Geral de Estatística . . .... . . ... .. . ....... . ... . .. ... ..... . 
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1. 9i8: 850$454: 

2.829:061$185 
14:2:566tooa 

1.100:422$613 

2.479:773.$666 

2.000:000$000 . 

11.232:005$66t 
14.252:431$501 

i00:000$000 

5. 692:739$.500 
242: 180$000 

·xr.r. Organizado o Districto Federa! e feita. a transferencia·dos-serviços que lb'e com
petenf: oonSidel'àr-se-])i(} snpprimidas a. )a diroetoria: das obras· p-ub1!cas ' e·· a 2• secção 'da . 

Gamua v . . v ~-
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Directoria da Agricultura, il.cando o Governo autorisado a rerormar a secretaria e a. fazer-
outras reducções que julgar necessa.rias no pessoal . . . 

Art. Ficam prohibidas desde já as concessões com garantias de juros ou su.bvençõe~ 
sem especial autorisa.ção do Congresso. 

Ao poder executivo não é permittido renovar em favor de indiViduo ou empreza de
qualquer natureza as conce3sties com garantias de juros ou subvenção qllS tiverem caducado 
venham a caducar ou fiquem sem eíl'eito por quaesquer causas de direito. 

Reputam-se caduca:> as conceSSões com garantias de jnros ou subvenção que não se tor
narem efl'ectivas nos prazos das concessões ou dos coutra.ctos, não sendo licitn. a renovaç:io
desses pra.zos. 

Art: AS companhias ou emprezas que gozarem de garantia de juro;; ou subvenções sfU> 
obrigadas a entrar para o Thezouro NQ.cional com as quotas que tiverem sido determina.dt~s 
'Pelo Poder Executivo ou que constarem das tabeHas, para occurrencia da.s despezas de tlsca
lizacão pelo clecreto 1302 de 1891, instituída sob a clausut-. da despeza aüo exceder n receit(l. 
proveniente do.quella arrecadação. 

§ Desta obrigação estão isentas as companhias ou empre1.as cujos contractos anterior
mente celebra<los impuzerem expressamente a.o governo as despezas com a respectiva llsca
lisaçã.o, não sendo permittido, porém, ao governo conceder a essas companhias ou· empre7.as 
nenhuma novação ou favor de qualquer e.specie sem que ellas se subordinem á exigencia 
da. dísposicã.o anterior. 

Art. A concessão de privilegio de qualquer natureza não se tornará el!ectiva sem a. 
approvação do Congresso. . 

Esta disposição é applieavel aos contractos de navegação com subvenção e que forem reno--
vados. . 

· Art. ContiDüa. em vigor o art. 14 da. lei n. 3.397 de 24 de novembro de 1898 que
autorizou o Poder Executivo a. resgatar as estradas de ferro do Recife a S. Fr&ncisco e Bahia 
a S. Francisco. 

Art. Fica. o governo autorisado a providénciar de moão que sem prejuízo do serviço da 
immigração seja transferido o de colooisação aos Estados i1. medida. que cada um destes s~
habilite para assumir· a responsabilidade de um tal encargo. 

Art. Fica o governo autorizado a arrendar o serviço do abastecimento de · agua. il· 
Capital Federal, inclusive a Fstrada. de Ferro do Rio do Ouro, nas seguintes bases ; 

1"-, de não exceder o contracto do prazo de trinta e tres annos : 
23 , de impõr ao arrendatario a obrigação da conclusão das obras; 
3'>-, de nãó alterar as ta.xas actualmente existentes ; 
4~, de conservação e reversão das mesmas obras em perfeito estado ao actual Districto-

Federal findo o eontracto. · 
Sala das commissões, lO de setembro de 1892. - .Mo1·aes Ban·os.-Leopoldo ele Bulhües. 

-Leite Oiticica.-A1·istides Maia. - Arthur Rios. - Se11erino Vieira . - .A.lmeicl!Z Nogueira .. 

Proposta do Governo 

Art. 6;• O Presidente da. Republicn. é autorizado para despender pela repartição do minis· 
. terio de lndustrias, Viação o Obras Publicas com os serviços . designados nas seguintes
ver~ n. somma de 66.784:901$678. · 

A saber : 

1. Secretaria de Estado ......•.•.. · ...... . ... . ........ .. ........... ·• 
2. Eventuaes . . •••. ••.• ••• ••• · ..................................... . 
3. Terras Publicas e Colonisação . .. ...• ...••. . .. .•.• ..••...••..... • .• 
4 •. Catechese . .... ............. . . .... . . .. .. ... ..... ...... . . .. . ... .. . 
5. · Auxílios â Agricultura. e Etigenhos Centra.es., etc • .•. •.•. . •••••••.• 
6. Subvenção às companhias de Navegação a Vapor .... . ; . ........ .. 
7. Subvenção ã. Sociedade Auxiliadora de Industria. Naciona.l. • ••..••.• 
8. ~rpo · de -Bombeiros .............................................. . 
9. Estrada ·de Ferro do So~raL ............. . ............. . ... . . .. 

. . .10 .. Estrada-de Ferro .de Baturite • . •. •• , . ..... ~- ........... .. . . ..... . 
: · · 1). P):olongamento _da. Estrada. de Ferro de Ba.turite.-... .... ...... ; , .. 

380:710$000 
20 •000$000 

12.000:000$000 
. 60:000$000 

2~022:'787$630· 
2·. 586: 240$QPO· 

6:000$000 
7C0:942$300 
280~311$916-
653:048$77& 

1.168:41_5$810: 
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12. Estraia. de Ferro Central de Pernambuco ..............•......•.. 
13. E5trada. de Ferro Sul de Pernambuco ............... , ........... . 
14. Estrada de Ferro de Paulo Aff\lnS() .............................. . 
15. Prolongamento da Estrada de Ferro da- Bahia ...........•.•...... 
16. Estrada de F"etro de Porto Alegre Uruguaya.na ....... , .. , .....• 
17. Prolongamento da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayan;t 
!8. Garantia. de juros a estradas de ferro ........................... .. 
19. Estro•da. de Ferro Central do Brazil. ................. , ....... · .. .. 
20. Prolongamento da Estrada ele Fet·ro Central do Brazil., ..•........ 
21. Obras diversas UO$ Estados ..................................... , 
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2 . 025: 454$454 
3.543:051$185 

142:565$000 
1.192:611$604 
2-855:719$549 
2.090:000$000 

13.056:475$662. 
14.252:431$501 
2. 000: 000$000 
5.i4tl: 12.')$292 

GG.i48; 901$678 

N. 103-1802 I Assim. ü. commissão afiguram-se aceitaveis 
e convenientes as seguinte~ modific::u;ões em. 

Fi:ca a despe;;t do ministcrio da y•w1·m para algumas Yerllils do pedido do go,·erno: 
o e:cercicio d~ :189.') No§ 3.° Contadoria rf6l'ctl da guen·a, seja rc· 

duzida. de 4;000$ para 3:000$ a verba desti-
No estudo das despezas destinadas aos servi- nada ao Fornecimento de artigos de expP.diet'lte. 

ços do ministerio da. guerra. como no das con- E' essa. a consignac;iio nos outros departamen
signações orçamental·ias referentes c.i.s outras tos analogos do mesmo ministerio, nos quaes·. 
repartições administrativas, comprellendeu a não é menor o serviço, como sejam a secreta
commissão de orçamento da Camaradas Depu- ria·de Estado e as repartições de ajudante ge-
dos que lhe cumpria concentrar todo o cuida- neral e quartel-mestre general. . 
do em reduzir quanto possi>el o dispendio dos No§ 4.• Directoria ge1·al de obras publicas, · 
dinheiros publicas. Era essa uma pr~occupa- entende a. commissão que se podem fazer avul
ção patl'iotica imposta pela anormalidade da ta.das reducções de despeza.s ; para isso, propõe 
situação :financeira do paiz. o adiamento e consequente suppressão. no fu-

Accresce ainda que, nesta ma.ls que em ou- turo exerCicio, das conslguações pedidas para. 
tras repartições minísteriaes, por não serem as seguintes obras, constantes das tabe1las do 
de natureza reproductiva as despezas, e não governo : Construcçao de um hospital r.a rua do. 
se poder esperar que ao seu augmento corx·es- Jockey mub, 150:000$ ; cana!isaçiio de afl""a 
ponde accrescimo de receita, aquella exigen- para o ~10110 quartel, do Realewto. 150:000$ ; 
cia se tornava imperiosa. contintwç{Io do edificio '{Ja?·a a Escola Supe-

A comm.issão de orçamento com:penetl'ou-se rior de Guerra, 200:0003 ; const1·ucção de um 
de seu espinllos:J, mas imprescindivel dever sobrado no fundo do ediflcio da Praça da Re
civico, e, sob a influencia desse pensamento, publica, 90:000$; er.lificio para a Intendeacia 
estudou uma a urna as verbas da proposta no quadel do Larga do Mo~!ra, 160:000$; 
orça.mentaria, relativas á repartição da guer- constn,cçaa de uma en{e1·maria para !Je
ra e :passa a oíferecer á votação da Camara as ,·illericos )!(l Praia do Leme, .80:000$ ; 
reducções e suppressões de despezas que lhe reconstntcçaa de clous erli{tcios na {o1·taleza de 
parecem compatíveis com a boa organisação S. Joiio 10:000$ ,- olmts concernentes ci inter
do serviço publico, e exigidas pelas circum- rupçiiO da possagem de particulares que se di· 
stancias de nossa actualida.de financeira. rigem á fa::e~l!:ia da Jurujuba pelo interio1' da 

A proposta do governo para o exerciclode fortole;;a FtorianrJ Peiwoto 10:181$406 ; · ccm-
1893 attinge a somma de. 30.555:382.'[;961, e certos na fabrica de armas .da Conceiçüo 
excede a consign~o do exerci cio vigente, 10: 000$000. Podem ser. sem inconveniente, 
que e de 29.116:027$961, em 1.439:355$000. reduzidas, no exercício futuro, as seguintes 

Persuade-se a com.missão de qUt'. com o verbas: Continuação de um qUartel-typo de 
adiamento, para. occasião opportuna, de algu· c'loollaria, na quinta da Boa Vista, de 70:000$. 
ma.s desiJezas, cuja proficuidade não põem du- a 30 :000$; construcçao de t-res pequenos paides 
vida, com a reducção de outras que, poderão, de poluara na ilha do Boquein1o, de 90:000$ a 
sem inconveniencia, ser comp1eta.das no exer- 45:0005; obras de conservação, reparos, as
cicio immediato, ou segundo a urgencia del- se i o e· pintura em qtUl rteis, estabetec.imentos 
las, posteriormente, em periodo de rezes gor- militares e proprios Mcionaes, de l50:0iJO$·a. 
das, poderá. a Camara alcançar, não sómente 75:000$000. . · · 
a eliminação da düferença verificada, mas Ainda. sob a mesma rubrica, nas consigna.. 
ainda. fo.zer baixar a verba total da despeza; a. ções destinadas a o bras militares· nos estados, 
somm:a muito menos avultada e que,. a serem propõe a commissão a.s se,"Uintes reduCÇões 
a.dopta.das as alterações propostas, não excede- nas· tabellas do governo, . tendo tido;· para. a .· 
rão de 28,096:656$3131. . . maior parte dessas e outras alteraçõeS, ex~ · 
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pressa annuencia do ministro da. guerra. : administrativo. Fica, assim, a. Yerba total 
_Ama;;onas-Repcwações de quarteis e foni{i~f!· alterada, trazendo a economia. de 6:400$0()0, 
çiics e outros tYabalhos imp,·evistos, de I 0:000$ No § 6. • Inter.dencia., pensa. a. com missão que 

· a 5:000$000 ; Pard-Obras nos qu'w~ àe deve ser mantida a. redu(Ção proposta pela. 
artilharia fl infar~tm·ia 26:801$094. elimine-se eommissã.o de orçamento do anno passado e 
a -verba. e se a. deduza da consignação total das 'a.dopta.da pelo Congresso em lei de orçamento 
obras militares ~ esse estado, que e de vigente. Refere-se a -verba. da. tabella.-Ser-
46:801~ efteata,a.ssim,reduzi.daa20:0000$ ; -oentes braçr.res, 37:50()$, que deverâ. ser de 
Ma1·a.nhtéo- Ob·ras, co11eertos e limpe; a em 24:000$. reduzida, assim, em 13:500$000. 
proprios nacionaes, de 9:000$ reduza-se a. No§ 10. Inspectoria Geral do Se.-,i~o Sani-
5:000$ e elimine-se a. verba Obras na rmfer· tario do Exercito, entende a. commissão qUt\ 
maria ·iltilitar 10:000$; Piauhy-Reparos e deve set• reduzida. o. verba. total, supprimindo. 
a.sseio do qtlll.'-tel, etc. de 5:000$, reduza-se se a. de 40:000$ destina.cl& a 9ratijicaçtlo pm·a. 
a 4 :000$; Ceará-Reparos, (U!Seio etc,, de criados. 
15:000$ a 10:000.$; Rio Grande do Norte-Re· A org<~ni~a.~·ilo do corpo de ~1\ud • do exct·· 
pttros, etc. de 5:0ó0$l'eduza·se a 4:000$; Para· cito, dependente de lel especip,l deverá pi'O• 
hyba-Reparo& etc., de 8:000$ a 5:000$; Per- porcion3.r ma.is importante reducçiio na tle.~t· 
na.mbuco, reduza-se as tres ver~ para. obras peza.. 
militares, de 35:000$ a 20:000$; Al.agôas sup- O § I 1. Hospitae:; " enrermaria.' oaerece 
primam-se as verbas Ob1·as no qua1·tel e des- margem po.ra. considera.vel economio., j&. ini .. 
apropriação de casas corztigl«lSM mesmo,ftca.ndo ciada. pela. commis..~o de orçamento do anno 
a consignação Reparos e asseios de proprios passado. 
na:cioua~ e estabelecimen:os militares, 5:000$. Um pro,jecto de lei que a.ca.bade ser apresen· 
Economia a rea.lisa.r 14:0()()$000. Sergipe- tado â. consideração do Congresso reiilisul'à. 
Obras no quartel do 33' bato.J.hão de infãnta- com mais seguran~a. aquelle pensamento. E'n· 
ria e em edificios militares, de 5:()()()$1JOO a tretanto, parece á commissii.o que se podeN 
4:000$000 ;. Bahia.- Seja elilllinada a. verba des<le já. autorisa.r o go>erno a converter em 
Ob1·as no qtcartel do !6• batalhao de infa>Uaria,. en!ermat•ias alguns dos hospítaes de 2• c1a.sse, 
3:000$.e reduzida a. 5:000$ a. verba de 10:000$ o que ho. de trazer grande reducçã.o na. des
para. concertos e osseio de q;uarteis e estatele- peza.. Em díspoSí\.ão ~ial será consignada 
cimentos .militares. Reduoção total Il :()()()$. essa. a.utorisaç-:io, cuja. observa.ncia importará. 
Espirito Santo-Obr cr.s em wabelecimentos mi- em uma. economia. correspondente a. 51:653$. 
Zita.1·e~ , de 5:000$ a. 4:000$; Rio de Janeiro- e vai eonsignad.."l. em uma disposição especial 
Obras em di'llersas {ortificaç~es, de 8:000$ a. do projedo que a oommi.ssão formula. em con-
6:Q00$000 ; Minas Geraes-Obras no ·quarteL, ~usão a.~ pa.rec~r. Fica., po~, reduzida. rut 
·etc. de 45:000$ a. 20:000$000 ; S. Paulo-Re- 1mportanc1a correspondente a verba. dest.'\ 
pa.ros elo ·etl.ifi.cio e rlepewlencias d-z Fortaleza rubrica.. 
da Ba1'l•a 9:000$ e Obras em estabelecimentos No§ 12., E$tado-,J~aior general, deve ser
militares 6:000$ : Eliminem-se ambas a.s ver· eliminada. a verba de 10:140$ de grotificação 
lias ; Paranâ.-Ob1·as :to quartel de 8" reqimento pttYa criat/.fls. 
de ca'llllllaria, de 30:000$ a 10:000$ e Repm·os Noõ. §§ 13 e 14, que se inscrevem corpos e:~
e asseio à~ estabekcimef'ltOS militares 5:000$; peciaes e Corp(}$ o.rregim~Jntados, de>em Ser 
Santa ca.tharina- Reduzil.-se na. verba. Re- feitl.s igua.es sul.lpressões que sobem, no pri
parM, asseio etc. de 20:000$ a. 10 :000~. sendo. .meiN, a 90:()()()$ e no segundo a. 400:000$00(). 
mantida a. consignação de 5:000$ para. Melho- No§ I5. praços de pYet, opina. a. commissão, 
Ta~nento da. e;ifermana ; Rio Grande do Sul. a.pós a.ndiencia. do Sr. ministro da guerra, 
Const.rucção de qua.rteis, obras ãe r5paros; cujos intuitos pa.trioticüs teve occa.sião de 
a.mio, etc •• de 140:000$ a. 70:000$ ; Goya.z,. apreciar. que seja reduzida a verba, de 

·-Obras tmpre~istas, -repa1·os e asseio de guar- 2.931:938$ destinada. uo pa,aa.mento do soldo, 
teí$, etc .. de 5:000$ a 4:000; Ma.tto Grosso, gratificações e :premios de 20.000 praças eíl'e· 

· -()b-ras impl"euislas para melhoramentos. de ctiva.s em. proporção da.ditferença. para 18.700 
gw.r~s. repaYos e asseio, etc., de 40:000$ a ·praças, que e o contingente a.ctual, e ·que~ 
20!()()(l$. · segundo declara o honrado ministro. não 

B.edueçã.o total neste § : 1.295:982$500. tenciona .o governo a.ugmenta.r no proxímo 
Na§ so. Instntcçã.o Mil.itar, Supprima.-se a. i fnturo exercicio. Essa a.utorisa. a. red.u.cçã.o da 

verb& de 2:400$ . destinada a aluguel d6 casa. . verba na. importancia de 265:'78'4800. impor-
· para o clirecun- da. Escola. Superior de Gue~ itando o resto em 2.6'72:1~ • 

. . :ra. E8sa. suppressio foi já :proposta pela.. com- · No §. I6, aa~. & redncção, pelo mesmo mo
·_JDisaio-de01'4;&JDeD.todo anno proxímo findo, :üo, a.ttinge a 379~ hndo reduzida a. 

ea4opta.da.pelo Co~. SuppriJ:u&.se. ou- .5.460:400$ a respectiva. .yerbe.. que ~-na 
'. trosim, a. verba. de 4.:000$ pedida. paz:& &a· proposta. de 5. 840:000$000. · · 
. '!ÍCÜ?S praticas, gra.titlcaçãoa.oslentes e pessoaJ No§ ]7, fardamento, adíft'erença. produzída 
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pela resoluçã.o declarada pelo Sr. ministro da 
guerra reduz a. verba a 2. 706:3~94, de 
2.956:342$294, trazendo uma. economia de 
250:000$000' 

No § 18, equipamento, refiecte-se ainda o 
effeito daquella reducção, na propot•ção de 
9:661$000. 

No§ 20. JJespe:;a t:U corpos c quarteis, a com
miss-J.o pro;Püe a reducção de 56:500$, corres
pondente a verba pedida para a m,;?lultmçtTo 
1ia Co1alt.lo1·ia l!ome~!ica, creada por aviso de 
6 (le junho de 189G, Jit na pt·oximo finda ses
são legislativa havia sido p1·oposta pela com· 
mi~sii.o de orçamento de então n, eliminação 
tl~IO. dcspezu.. A Camara. dos Deputados con
lormou·se com essa. suppres~ão ; o Senado. 
porêm, julgou oppot•tuno restaurar a verba 
da pl'oposta. do governo; e assim. finalmente 
:;e venceu por não ter a emenda. alcançado 
dous terços de votos no. Camat•a dos Depu rodos. 
logo que par~ este caso .foi devolYido o pr~ 
jecto de lei orc;amentaria, na pa.t'te relatl\·a 
ao Ministerio da Guerra. 

§ 25. Fabricas. :\'ã.o oomp~nsa as despezas 
que ncarreta para os cofres publicos a manu
teno,-.ão da fabrica de a1·mas da Conceiç,1o. Por 
isso, propõe a commissão que seja extincta a 
referida. fabrica, passando a oon~tituit• uma 
secçito das officinas do Arsenal de Guerra as de 
espingardeiros e coronheiros,que convém con· 
ser• v a r, pelos serviços especiaes que são cha
mados a desempenhar. Essa a1terru;ib produz a 
economia de 45:068$500. Ainda outra, e mais 
importante economia, poderã. ser proporcio· 
nada com a eliminação das verbas que pesam 
no orçamento deste Ministerio pat·a a manu
tenção e desenvolvimento da {ab1-ic·' rl,e fb·1·o 
de Ipanema. Desde .longos annos tem o go
verno despendido avultadas sommas coma 
montagem, sustent.ação e aperfeiçoamento 
dessa importante fabrica metallurgica.. Desses 
esforços, porem, corroborados pela. coopera· 
ção dedicada de funcciona.t•ios de re<>.onher.ida 
aptidão moral e technica, tem-se verificado 
que o in,-uccesso de taes esforços não é de
vido sinão ao pl'incipio da incompetencia da 
administração publica. para a gestão de esta:
belecimentos e ernprezas indttstriaes. Assim, e 
de imrnedia.ta conveniencia que o governo da I 
União se desembarace dos onus que. sem pro· 1 
veito correspond.eme, lhe tt•azem os serviços 1 

dessa fabrica. A commissiio de orçamento con- i 
sigua, para esse fim. em 1oga.r opp,:,rtuno, I 
urna-disposição que autorise o govarno a man
dar proceder à venda da fabrica de ferro de 
Ipanema e todas as suas dependencias. Re· 
. ducções de 205: 175$800 nas de.spezas deste pa.
ragrapho ; ao todo, 250:244.";;300. 

No§ 27_ Diuersas despe:;as e e~entuaes,parece 
à commissão que ha margem pam a reducção 
de 50:000$ na verba de j)50:000$ para trans
porte de tropas e comedorias de em barqt'e. 

No§ 29. Obse1·eatorio do Rio de Janeiro, em 
cuja repartição foi creada "[lelo decreto n. 859 
de 13 de outubro de 1890 uma escola de as
lronomia e de eageHhal·ia geographica, pôde 
ser supprimida. no orça mente futuro a consi -
gnação referente a esta ultima instituição que, 
comquanto de incontestavel utilidade, convém 
ser adiada pat•a menos precaria. situação fl.· . 
naneeira. A l'educç-lo correspondente ser-d. de 
48 : 1130$000. 

Em vista. do exposto, é de parecer a comM 
mis..<:ão de OI'~'a.mento que sejn adaptado o se
guinte 

O Congt'esso Nacional decreta : 
Art. O Presidente da. Republica. é au-

torisado a despender, no exercício de 1893, 
pelo Ministério dos Negocias dn. Guerra a 
quanti(l. de 2S .096:656~!. 

Assim distribuída : 
I Secretarh de Estado e re

partições aunexas, como 
na proposta. 

2 Conselho Supremo Militar 
de Justiç:a e auditores, 
idem. 

3 ContadoriaG~rp.l da. Guerra 
Reduzida a 3:000$ a ver
ba-Fornecimento de ar-
tigos de expediente..... 186:670$00() 

4 Directoria Geral de Obras 
Militaees supprimidas, no 
exercicio, as verbas da 
da pro110sta.: Constmc
ção de um hospital na 
rua do .Jock.ey Club 
150:000$; canalisa~o da · 
agua para o novo 
q u a r te 1 tlo ReaJengo. 
150:000$; continuação do 
do edificio para. a Esco
la Superior de Guerra, 
200:000$; construcçã.o de 
um sobrado no fundo do 
edifício da praça da Re
publka, 90;000$; ediftcio 
para a Intendencia no 
quartel do largo doMou
ra, 160:000$; construcçã.o 
de uma enfermaria )lal'a 
beribericos na praia do 
Leme, 80:000$; recons
trucção de dous edificios 
n<~. fortaleza de S. J oã.o, 
10:000$; obras concer
nentes a interrupçã.o da 
passa.gem de particulares 
que se dirigem á. fazenda 
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da Juruju ba, :pelo in te-
. rior da. fortaleza Floriano 
Peixoto,- 10:181$406; con
certos na fabrica de ar
mas daConceição, 10:000$. 
Reduzidas as seguintes 
'Verbas da ta.bella: conti
nunç.ão de um quartel 
t)'-po de ·ca.valla.ria. na 
Quinta. da. Bua Vista a 
:m: ()()08; con:struC('.ã.o de 
tres pêquenos Jniôes de 
polvora.. na ilha do Bo
queirão,a.45:000$; obras: 
conservl\c:iio, rep11ros, ns
:reio e pintur:\ em qttRr· 
teis. etaf.~elecimentos mili· 
to.re11 c proprios no.cionaes 
tL 75: 000$ ; Amazonas ; 
reparos de quarteis e for
tiftcaçt•e.q e outros traba
lhos impréYistog a 5:000,:;; 
Paràr-Obras nos quarteis 
de artilharia e infa.nt&ria. 
26:801$004-Suppl'ima-se 
esta verba. ficando subsis
tentes as duas outras coo
signa(:ões. na importancia 
de 20:000$ para obras mi
litares nesse estado; Ma
:ra.nhão--Oi>ras, concertDS 
e limpeza. em proprios na
cionaes,reduza-se a 5:000$ 
e elimine-se a verba
Obras na enfermaria mi
litar 10:000$ ; Piauhy 
- Repo.ros, asseio do 
quartel etc., a. 4:000$ ; 
Ceará. - Reparos, asseio 
etc., a 10:000$; Rio 

Grande doRorte- Repa
ros etc. 4:000$ ; Para
byba - Reparos, etc., 
5:000$ ; Pernambuco -
~duzam-se a 20:000$ as 
verbas para as obras mi
litares ; Alagôas - Sup
primam-se as verbas -
Obras no quartel e desa
propriação de casas con· 
tiguas ao mesmo 14:000$; 
Sergipe-Obras no qua.I'
tel do 330 batalb.ã.o de 
infantaria e em edi.ftcios 
militares, reduzida. a 
verba & 4:000$; Bahia -
ElUDdoada. a verba -
Obras no quartel do 16• 
ba.ta.lhã.o de infantaria 
3:000$ e reduzida a. 5:000$ 
a de ooncertos, asseio de 
quarteis e · estabeleci-

mentos militares ; Espí
rito Santo - Obras em 
estabelecimentos milita
res, reduzida a verba a 
4:0008 ; Rio de Janeiro -
Obras em diversas forti
ficações, reduzida. a verba 
a 6:000s ; Minas Geraes
Obra.s Ílo quartel. etc., 
re!lnzidn. a verba a 
20;0008; S. Paulo- Sup
prlmam-se as verbas
Reparos do cdificio e de
pendencia da 1ortalezn. da 
Ba.l'ra 9:000$ e obras em 
estabeledmentos milit:r 
res 6:000$; Paranã-Re
duzam-se-obras no quar
tel do 8• re:rimento de 
eanllario., a 10:000$ e re
pal'OS e o.sseio em esta
belecimentos militares a 
5:()()()S; Santa Catbarina 
- Re(luza-se a verba. -
Reparos, asseio. etc., a 
10:000$ ; Rio Grande do 
Sul - Construcção de 
quarteis,obras de reparos, 
asseio, etc., a 70:000$ ; 
Goyaz-Obras imprevis
tas. melhoramentos de 
quarteis, reparos e asseio 
etc , a 4:000$ ; Matto 
Grosso-Obras imprevis-
tas, etc., a 20:000$000.. 569:79'7$500 

5 Instrucção Militar. Supri
mam-se as verbas·dapro
posta: Aluguel de caSa. 
para o Director da. ~la 
SUperior de Guerra 2:400$ 
e exercícios praticos,gra
tificações aos lentes e pes-
soal administrativo4:000$ 1.598:715$000 

6 Intendenci.a.. Reduzida a. 
24:00$ verba consignada 
na tabella. para serventes 
braçaes . •••.• , . . . . • • • • . . • 133:390$000 

· 7 Arsenaes. Como na proposta. 
8 Depositas de artigos bellicos. 

idem 
9 Laboratorios. Idem 

lO Inspectoria Geral do Serviço 
Sanitario do exercito. 
Eliminada a verba. grati-
ficação para crea.dos, · · • 
40:000$0()Ll. . •.•. . ... ,. 1.049:543$000 

11 Ho~pitaes e enfermarias. 
Reduzida a verba. na, im
portaucia de 51:653.~00 
com a conversão, em en-

. fermaria.s, dos -hospitaes 
de za classe das cidades 
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do Rio Grande, .Jagua.rão 
Ba.je, Uruguayana., s. Ga-
briel e Curumbà........ 800:531$000 

12 Estado-Maior General. EU-
minada a verba-Gratifi
caçãoparacreadosl0:140$ 428:960$000 

J3 Corpos especiaes.Eliminada 
a verba Gratificação para · 
creados 90:000$000 .••..• 1-301:294$000 

.14 Corpos arregimentado;; .Eli
minada a verba-Grati
ficação para c r e a do s 
400: 000$000 ...... o ..... 4. 248:106$000 

·15 Praças de pret. Reduzida a. 
verba a ..... . ....•..... 2.672:155$200 

Jô Eta.pa.. Reduzida. a verba a. 5.460:400$000 
17 Fardamento. Reduzida a 

verba a •.. .• . •.•...•.• • 2.706:242$294 
18 Equipamento e arreios.R~ 

duzida a verba a........ 150:()()0$000 
I9 Armamento. Como na pro-

posta. 
20 Des:pezas de corpos e quar

teis. Supprimida a verba· 
Manurenção da coudela-
ria domestica 56:500$000 743:050$000 

~I Companhias mil i ta r e s, 
oomo na proposta. 

22 Commissões miliatres, 
idem. 

23 Classes inactivas, idem. 
24 .Ajudas de custo, idem. 
25 Fabricas. Supprimidas as 

seguintes . verbas : Fa
brica de armas da. Con· 
ooição, 45:068$500 Fa
brica. de ferro do Ipa· 
nema, 205:175$800..... 237:401$300 

26 Presídios e colonias mili-
tares, como.na. proposta •. 

27 Diversas despezas ·e even
tuaes: Rednzida a verba. 
de transporte de tropas 
e comedoriaS de emfur· 
que a. 600:000$000..... 860:000$000 

28 Bibliotheca do exercito, 
como na proposta. 

2.9. Observa.torio ·do Rio de . 
Janeiro ·= Eliminada a 
verba. da tabeUa: Escola. 
de astronomia e de enge
nharia. geographica .•.•. 
48:160$000.. ••. • ... • .. .. 133:480$000 

Art. Fica a.utorisa.do o governo: 
'L .A vender ou arrendar a. quem melhores 

vantagens ofl"erecer a fabrica de :Cerro ·do 
lpauema, . comprehendida.s terras, edüica
ções, · macbina.s, bemfeitorias e todas as âe
:pendencias daqnella propriedade nacional; 

li. A -vender ou permutar o edificio do 
qua.rtel de ca.va.lla.ria, sito na cidade de São 
Paulo; 

III. A converter em enfermarias militares, 
os hospitaes de 2" classe das cidades do Rio 
Grande. Ja,"'Uarão, Bage, Uruguaya.na, São 
Gabriel e Curumba. 

.A.rt. Revogam-se as disposições em con-
trario . 

Sala das commissões, aos 14 de setembro de 
1892. -Jforaes Barros, presidente .-Almeida. 
Nog!!.cira , reia.tor.-Leitc Oilicica.-Lcopoldo 
de BuU1rics.-A. llfaia.-Arlh!Cl' Ríos.-S~ 
,críno Vieira. 

PROPOSTA 00 GOVER1\0 

1 Secretaria de Estado e 
repartições a.nne.~o.s ..• 

2 Conselho Supremo Mili· 
tar de Justiça e audi-
tores .. . ............ . 

3 Contadoria. G e r a.1 d a. 
Guerra .............. . 

4 Direetoria. Geral de Obras 
Militares .•.••••.••••• 

5 Instrucçáo Militar ..••.• 
6 Inrendencia. .......... .. 
7 Arsenaes .............. . 
S Depositos de artigos ~-

. lieos •.•.•••••..•.•.•. 
9 La.boratorios ......... .. 

10 Inspectoria GeraJ. do Ser
viço Sanitario do Ex-
ercito ..•.......•.•. -. 

11 Hospito.es e enfermarias. 
12 Estado-ma.ior general. •. 
13 Corpos especiaes .• • • • . . 
14 Corpos a.rre.,oimenta.dos . . 
15 Praças de pret •. ....•. • 
16 Etapas .. ••.• • . •. ••.••. • 
17 Fardamento .. ... ..... .. 
18 Equipamento e arreios . • 
19 Armamento •.• . .•• ••.•• 
20 Des:pezas de cor pos e 

qua.rteis •.•....•.•.•. 
21 Compa.nhias milita.res .•• 
22 Commissões militares ••. 
23 Classes inactivas ....... 
24 Ajudas de custo .•..••.. 
25 Fabricas ............... . 
26 Presídios e colonia.s·mm-

tares .. ..... ........ . 
27 Diversas despem.s e even-

tuaes ..........•..•.. 
28 Bibliotheca. do exereitD .. 
29 Observa.torio do Rio de 

Janeiro ............. -.. 

210:748$000 

lll :1'22$000 

187: 670$000 

I. 765:780$000 
1.605:115$000 

146:890$000 
1.387:225$500 

9:359$000 
165: 102$000 

I.089:= 852: 1 000 
439:10 

1.391:29= 
4.648:100 00 
2.937: o 
5. 190:000$000 
2. 9";)():342$294 

159:661$000 
64:520$000 

799:550$000 
533:351$750 . 
126: 640$00(f 

1. 908:097$040 
150:000$000 
487:645$600 

142: 556$271 -

910:000$000 
7:602$500 

171 : 640$000-

3(}.555: 382$961 
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'2~6 Sessão em ·15 de Setembro de .i$2 

0 SR. PRESIDENTE designa _para !5 a se- 94• SESSÃO EM .15 DE SETEMBRO DE 1·892. 
guinte ordem do. dia. 

p ~rte (;:~,te ás 3 horas)- votação, em Presidencia do Sr. ]oú{} Lopes 
discu~ão unica, dos :projectos : 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, à qual 
N. 159, desteanno, a11torh:ando o governo respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze-· 

a conceder a.o 1• escriptlll"a.rio da. Thesoura.ria d Ath d J · p 1 G · -
de Fazenda do Amazonas, Emiliano Oiympio re 0 • ay e umor • · au a UlWai"des, 

João de Avellar, Indio do Brazil, Cantão, 
de Carvalho Rabello, um a.nno de licença, com Pedro Chermont. Matta Bacellar. Augusto 
es vencimentos a que tiver direito, para tra- Montenegro, costa Rodrigues, Casimira Ju
tar de sua saude onde lhe convier. nior. Rodrigues Fernandes, Nogueira. Pa.ra.-

N. 156, deste anno, autorizando o governo na.guá, Nelson, Pires Ferreiro.. Ma.rtinho Ro
a considerar a reforma. compulsoPiamente drigues. Frederico Borges, Jos~ BeviltLqua. 
da.da ao official de fazenda. de 2" ciW!se Anto- Nascimento, Alfredo Bu.rboso.. Almino Afronso, 
nio Mariano Barreto Pereira Pinto. na etrecti- Epitacio, Couto Cartaxo, Retumba. Tolentino 
>idade do posto de I• tenente, em que lbi de Ca.rvo.Iho, Gonçalves Ferreira. José Ma-
graduado, passando sua graduaçi:io â. do posto riano, Joaquim Pernambuco, .luvencio de 
immediato. Aguiar, Andrc Cavn.Icanti, Ro.ymundo 

2• discussão do :projecto n. 91, deste anno, Bandeir-c1, João de Siqueira. João Vieira, 
approvando o accordo celebrado entre o go- Luiz o.le Andraue, Espírito santo, Bel· 
verno e a Sociedade Anonyma do oaz, pelo la.rmino c~rneil'o, Theophilo dos Santos, 
decreto n. 826 de 24 de maio do corrente Oiticica, Rodrigo de Araujo, Euclides 
anno; Malta, Oliveira. Valladii.o, Leandro Maciel, 

Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Continuação da 1• discussão do projecto Artlmr Rios, Gareia Pires, Severino Vieira, 

n. 183, deste anno,restabelecendo a lei n. 3043 Ivo do Prado, Milton, Leovigildo Filgueira.s, 
de 24 de novembro de 1888, com as modifica- Barão de s. Marcos, Prisco Paraiso, Manoel 
ções que indica, e fixa o prazo dentr{) do qual Caetano, Francísco de Mattos, Horacio Costa, 
devem os actua.es bancos de emissão entrar no Novaes Mello, Nilo Peçanha, Urbano Marcon· 
regimen desta lei. Autorisa o gov~rno a as- des, OliYeira. Pinto, Virgílio Pessoa, França 
sumir a responsabilidade das notas dos que carvalho, Erico Coelho, Luiz Mnrat, Baptista 
não puderem ou quizerem submetter-se ao da Motta, Fróes da cruz, Alcindo Guanabara, 
mesmo r.egímen; a providenciar quanto ú. sufi.- Lopes Trovão. Furquirn Werneck, Jesuino 
stituição por notas do Thesouro das que forem de Albuquerque, Vinhaes, Thomaz Deliino, 
recebidas. e a rescindir o contracto com o .4..ntonio Ol:yntho, Pacifico Mascarenhas, Ga
Banco da Republica 1;1ara o re:31,>ate do papel- briel de Magalhães, Leonel Filho,. Chagas Lo
moeda, )imitado este a soml'll:a actual e teit.o o bato, Alexandre stockler, Francisco Veiga, 
resgate conforme a.quella lm e com os recura Lamounier, Alvaro Botelho, -Gonçalves Cha
sos annu.almente dec~etados. i ves, Amerioo Luz, Dutra Nicacio, Manoel 

Continuação da 2• discussão do art. 2° e se- Fulgencio, Garlos das Chagas, Costa Machado. 
gninte do projecte n. 144 A, deste anno, (do Domingos Porto, Ferreira Rabello, Ferreira 
Senado), oue nermitte a livre entrada no Pires, .loão Luiz, Glicerio, Cesa.rio Motta Ju
territorio ·da. Republica a immigrantes de nior, Moraes Barros, Mursa, Paulíno Carlos, 
nacionalidade chineza ejaponeza, sob as con- Costa. Junior, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, 
dições que estabelece, e autoriza o governo a 

1 
Almeida Nogueir'd, Fleury Curado, Leopoldo 

promover a exeriução do tratado de 5 de se--
1 
de Bulhões, Alves de Castro, Urbano Gouveia 

tembro de 1880, com a China, a celebrar tra- ca.etano de Albuquerque, Bellarmíno de 
tado de commercio, paz e a.mizade com o I :Mendonça, Marciano de Magalhães, Eduardo 
Japão e a estabelecer agentes diplomaticos e Gonçalves, Feroando Simas, Lauro Müller, 
consulares nesses paizes, report.ando-se a.o . Carlos Campos, Schmidt, Pereira da Costa,. 
juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste j' Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Felis
a.nno. . · bello Freire. Alcides Lima, Thomaz Flores, 

2~ parte (as 3 horas ou. antes)-2" di.;cussão Homer~ BaJ?ti~ta, Cassiano do Nascimento e 
do projecto n. 192, fixando a despeza do Mi- Demetrio R1beJro. 
nisterio da Industria, Viação e OlJras Publicas Abre-se a sessão. 
para. o exePCicio de 1893. Deixam de comparecer com causa particí-
. Levanta-se a sessão ás 4 horas. pada os ~rs- Uchoa Rodrigues, Henrique de 

Carvalho, Justíniano de Serpa, Miguel Ca& 
tro, Jose A'velino, Gonçalo de Lagos, Amorim . 
Garcia, Pedro Americo, Rosa e Sá, Anniba.l 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pontes de Mi-
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ra.nda, Sea.bra, Za.ma, Fra.ncisco Sodré., Fon- · plicação pessoa.l, tem Jogar a justificativa do 
seca e Silva, Fonseca Hermes, Viri:~to de :Me- meu voto hontem dado a immigra.ção chi
deiros, Jacques Ouriqu~, Mayrink, Matta. neza. 
M:Lchado, Vi~tti, Aristides Maia, Gonçalves Si eu não pensasse que ha•ia necessidade 
Ramos, Domimgos Rocha, Pall~m. Adoipho para o Brazil desta immigL-a.ção, si não jul
Gord~, Carvalha.l, Carlos Garcta, Lacerda gasse que o chim tem todas as qualidades 
Coutmbo e Menna Ba.rreto · raras de um bom immigran.te, bastaria, senhor 

Deixam de comparecer sem causa partici- presidente, os factos intimamente occorridos 
pada os Srs. Ant'risio Fialho, Pereira. Lyra, em S. Paulo para eu dar meu vot() pela im· 
Marcolino Moura, Santos Pereira, Dyonisio migração chineza, para evitar ate com.ple· 
Cerqueira, Sebastiilo La.ndulpho, Vllla. Yiço- tamente a immigt•a.ção européa. 
sa., Ma.nhães Barreto, Cyrillo de Lemos, Ai- 0 Sa. ALFREDO Er.r.rs-Em todo caso. para 
IJerto Bra.ndilo, Joi1.quim Breves, Sampaio Fer- não se ficar dependente exclusivamente da im
lW., Fi~ueil•edo, I!a.daró, ,Joaquim Pinheí- migração de uma sri naciono.lidu.de. 
t·o, .Jncoll da Pa.ix:ü.o, Costa Senna. Monteiro 
tia Silvo., Martinho Prado, Lopes Chaves, O SR.. JoXo DE StQUEIR.A-Nós, St·. presi
Dominl(oS de Mora.es, Angelo Pinheiro, Cin- dente, naquella questü.o. passamos 1_)01' uma 
cino.to Bro.ga, Julio de Mesq~tita, Brazi.Lio dos gr~nde l.tumilltaçii.o e a imprensa ... 
Sa.t1tos, Victorino ~Ionteiro, Assis Brozil, rw· o SR.. ALFREDO Er.r.rs P. ournos Sas. DEl'li· 
cbn Osorio e Fernando Abbott. TA.DOS-N\to apoiado. 

E' lido. e s~m debate approl'ada a acta da o SR. JoÃ.o DE StQ!;ElRA. ... patrioticamente 
~es~ã.o antecedente. deixou de mencionar um brindt.: leito pelomi

O Sr~ João de Siqueh-a-Sr. pre
sidente, n~tes incidentes que t em h<wido 
nas ultimas sessões tão, desagradaveis para 
todos nós, alguns apartes por mim proferidos 
foram mal interpretados e julgados ~orno 
offensiv_os para a pessoa do Sr. Vite-Presi
detlteda. Republica. 

Sr. presidente é necessario que eu revelle 
a.s minhas intenções dando esses apartes e de
clare que nelles não ha a menor offensa. 
para a pessoa. de S. Ex., que continúa a me
recer a mesma estima. pessoal, que sempre 
lhe consagrei. 

Dizer que procura o Sr-. Vice-PL'esidente da 
Repulllica. occultar sempre o seu pensamento 
concordando com aquelles que a S. Ex. implo
raram este ou aque!Ie :f.:~.vor, não e, por certo, 
uma o1fensa. Ja neste l'ecínto um illustre pre
sidente de conselho de ministros do antigo 
regimen, sendo ínterpellaõo, quando a oppo
sição esperava a sua opiniio para a a.presen· 
tação de uma moção de conftança. e os seus 
amigos anceia:vam pela mesm'•· opinião do 
governo, S. Ex. respondeu dizendo· ao termi
nar o .seu discurso, que o go,-erno ]ll'ocederia 
naque1la questão conforme a.q oonveniencias, 
empregando a se.,"'llinte phrase : Pode ser qw: 

- 3im,podc ser que ntio. 
Os amigos de S. Ex. julgaram-no um 

grande estadista., um homem de espirito fino 
~mbora seus a.dversarios o tivessem como um 
Esgana.rello brazileiro. 

.Ora, Sr. presidente, vê V. Ex. que nã.o e 
1Ilna. otrensa dirigida a quem quer que seja. 
principaJ.mente a um homem político, procu
rar occultar seu pensa_mento deante.daquelles 
que o procuram pa.ra. desvenda.l-o. E, na. ex-

Ca.marà V. V 

nistro interino do exterior, em q_ue S. Elt.:. 
disse que, dev-ido sómente a gene!'osidade iliL 
belht lt<tlia não ti,-emos um grave confl.icto, 
muito pernicioso a Republica. 

O SR. ALFREDO Er.us-0 ministro interino 
do exterior procedeu na altura de seu cargo, 
e patrioticamente, procedeu como brazileiro 
que é. 

O SR.. Joio DE StQt>EIRA-Parece- me que a 
nação foi esbofeteada... (N«o "pDiaáos e 
apoiados.) 

Estou dando a explicação do meu voto. 
Continúo. 

Além disso, Sr. presidente, quem v-iaja-pe
la:; estradas de í'erro ve grande quantidade 
de estrangeiros imrnigrantes que voltam para 
a sua terra·, apezar do cambio a 10 e 11, ape
zar da libra estar a 23$. 

Por este facto ve!".i., ·v. Ex. Sr. presidente. 
que q11a.ndo o cambio subir a 18 e 20, as fa
zendas tlcarão desertas, a lavoura fenecerá, 
ella . a. principal Conte de nossa receita. 
(Apoiado.<.) 

Eis a. razão por que hontem votei pala im- · 
migração chineza, a.pezar de ter sido um dos 
abolicionistas mais encarni(Jados na lucta pel2. 
emancipaç-ão dos escravos, apezar do Rio 
Grande do Sul ter levantado a bandeira 'da. 
emancipaçiio dos escravos, e ter ~i~r~o o 
mLmicipio de Pelotas, com o auxtho vaboso 
daquelle povo patriotico e generoso. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO dá um aparte • 
O SR. PIREs FEREtEIRA. - E" o caso de se· 

dizer como o Sr. LaJiayette: pôde ser que sim, 
pode ser que não. 

O SR. JoÃo DE SIQu"EEI\A-;- Justamente é o 
38 
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-.caso de se dizer, póde ser qua sim, p9<J.e ser 
que nã.o. Conclumdo, repito, que dando o 

·aparte a. que me refiro não tive a. inten\'ão 
~e offender ao . Presidente da Republica.. 

Muito bem..) 

PRIMEIRA . PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDEl\"'TE-Nã.o havendo numero 
11a.ra. se proceder ás votações indicadas no co
. meço da ordem do dia, passa-se ás ma terias 
· em discussão. 

2n discussãO do projecto n. 9L, deste anno, 

'Esgotadas as ma.terias em discussão na pri~ 
meira parte da ordem do dia, passa-se ã. 

. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

z~ diScussão do projecto n. 192, fixando a 
despeza do Mínisterio da. Industria, Viação e 
Obras Publicas para o exercício de 1893. 

O SR. PR.ESIDENTE··ann1Ulcia a di::icussão do 
art. 1•. · 

Veem :1 mesa, são lidas e enviadas a com
missão as seguintes 

Emendar . approvando o acoordQ celebrado entre o go
verno e a. Sociedade Anonyma do Ga.z, pelo 
decreto n. 826, de 24 de maio do corrente Additivo ao or\a.mento do Ministerio da 
anno. Agricultura, onde couber : 

Nin,"Uem pedindo a. pn.lavra, são successiva- Art. Fica. o poder executivo autorise.do 
mente encerradas as discussões dos art!ços do a despender a quantia necessaria. com a crea
projecto e a.die.das as votacões, por fa.tta de ção e manutenção da Escola Agrícola de Per
·.numero. nambuco, de conformidade com as bases do 

Continuação da I• discussão do projecto decreto n. 640 de 31 de outubro de 1891. 
n. 183, de..-te anno, restabelecendo a. lei n. 3403 s. R. Sala das sessões, 15 de setembro de 

,de 24 de novembro de 1888. com as mo- 1892.-BeUannino Carnei1·o,-lloracio Costa. 
ditl.caQÕes que indica., e fixa. o pi.-a.zo dentro do -Tolentino de Car'tlalho. - Raymundo Ban
qua.l devem os actuaes bancos de em!ssã.o deira. _ Jose .~laJ•i:mno. 

· entF.·.r no regimen desta lei. Autorisa o go-
verno g. a..<~Sumir a responsabilidade das notas Accrescente--se à.lettra. C. do n.3 do art. 1~, 
dos que não puderem ou quizerem submet- após as pala~rviço de colonisa.ção nos 
ter-se ao mesmo regimem; a providenciar estados- o seguinte: - sendo 60:000$ para 
quanto á substituição por noi;as do Thesouro os serviços a cargo da commissão estra.tegíca 
d .., b'd · _,,_ no Paraná-• • as que .orem rece 1 as, e a rescmu.u- o con- 0 mais como está. 
·tracto com o «Banco da Republica.» para o 
,l'esoaate do papel-moeda, limitado este á som- s. R. Sala das sessões; 15 de setembro de 
ma a.ctua.l e feito o l'eso"a.te conforme aquella 189'2.-BeUarmiao de Mendo,lça. 

'.lei e com os recursos annualmente decre- vem á mesa, e lida, apoiada. e posta conjun· 
iados. ctamente em discussão a seguinte · 

. Não havendo quem peça a pala. vra, :fica a 
~isclL~ encerrada e adiada a vota4io. El~"DA 

Continua.ção·da 2• discus..«ão do a.rt. 2• e se-
. gointe do projecto n, 144 A, deste anno (do Foi presenté à Commissão de orçamento a. 
~Senado), que permitte a livre entrada. no ter- petição da Companhia Via.ção Ferrea. e Fluvi
ritorio da Republica a immigrantes de na.cio- a.l do Tocatins e Ara.gua.ya., cessiona.ria do con
nalidade chlneza e japone'za, sob as condi~ tracto para exploração da linha. fluvial do To· 
que estabelece, e a.utorisa o governo a. promo- catins, Ara.o"Ua.ya e seus aftluentes, solicitando 
ver a execução do tratado de 5 de setembro a. prorogação por um anno dos prazos estipu-
de 1880, com a China, a celebrar tratado de lados no !leu contracto; · 
·COmmercio, pa.z e amizade com o Japão e a Consideralldo a· commissão que já se a.cbam 
-estabelecer agentes diplomaticos e consulares adiantados os trabalhos de exploração da via-
nesses paizes, reportand~e ao juizo emittido ferrea, que tem de ligar os trechos na.vegaveiS 

·.no parecer sob o n. 4 A, deste anno. do Tocatins e est&belecido 0 serviço provisorio 
O .SR. PRESIDID.'TE annuncia a. disr.ussão ~e na.veg~ na. primeira secção da via-:flu-

do a.rt. 2•. . via.l ; 
Ninguem pedindo a. palavra, fica encerrada Considerando que a empreza lucta. com ·ex: 

a discussão e a.Wa.da.. traordina.ria.s difficuldades para levar ao cabo 
. . Em ~da. é annuncia.da a. discussão do os tra.ba.lhos de desobstrucçã.o na. segunda e 
· ·. · art.3··, que e ;E!d.~mente encerrada. sem de- terceira-secções da liilba. e que real~· pa-
. · · bate, :ticando · a votação. '· 1>agenn-emotas ; · 
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Considerando que é rle maxima vantagem o O Sr. Cassiano doNascimen· 
estabelecimento dessa. linha. de navegação, um to-Sr. presidente, é Jouva.vel até certo 
dL6 principaes do piano geral da Republica, ponto o empenho da mesa que dirige os tra
e que ligará o interior do paiz ao littoral, ba.lbos da Camam, em apressal' o mais pos
pelo meio mais economico-é de parecer que sivel a vota.çã.o das leis a.nnuas,que ainda. nos 
seja apprcvado pelacommissã.o o seguinte pro- cumpre votar. de modo a evitar a dictadura. 
jecto: em materia de finanças, e a cumprir o dever 

Art. 1.° Fica o governo a.utorisado a. conce- que nos incumbe de fazer as leis orçamenta.-
der il. companhia de viação ferrea e tluvial do rias para o anno de 1893. trabalho que si 
Toca.tins e Aragua.ya a prorogação por um ainda não està concluído, não e por culpa. do 

l
anno dos pmzos estipulados no seu contmcto Congresso que teve de se occupar, na J)resente 
para o estabelecimento e exploração do ser- sessã.o, com :materias que deviam 1azer obje
viço de navegação dos rios Tocatins e seus af- cto de uma sessão extraordinaria, taes como 

IJJnentes, celebrado em 'Virtude do decreto n. as relevantes questões politicas oriun:las doi~ 
[S62de 16 de outubro de 1890. actos arbitrarias e violentes de lO de abril. 

I
. Art. 2.• Revogadas as disposições em con· Mas, Sr. presidente, si e lou..-avcl e.~t• em-
traria. penho. nã.o é menos certo que nüs não pode-
i Saia ·'as sesso-es, 15 de se•~mbro, de 1892. .mos votar sem discu~ão estes importanteg 

u - ""' assumptos, como por exemplo o o1•çamento da 
:-.ltfoJ·aes Barros.--Demewio Ribciro.-Leo- agricultura Ol'a em discuss1Lo, que nem siquer 
pol~lo de Bulhõe~.-Arthu~· mos.- Set~erino foi distribuído em a.YUBO pelos membros da 

' l'"ieio·a.-.4ristiá~s Maia. casa. 
I E eu, si bem que não esteja. preparado para, 
1 o Sr. João de Siqueira. (fa-ra discutir neste momento a orçamento do Mi
fa::er t!ma reclamação) declara que o projecto nisterio deindustrias,·Viação e Obras Publi· 
n. 192 não foi impresso, nem distribuido na. cas.creio que presto relevante serviço ao paiz, 
camara. evitando que se encerre precipitadamente 

esta. discussão, e.dando logar a que com a dis-
0 SR. PRESIDENTE-Foi impresso e publicado tribuição que se deve fazer em avulsos do 

1nP Diario do Cong~esso de hoje e até dado projecto de orçamento, possa a camara me-
'pa.ra a ordem do d1a, ditadamente estudai-o e votal-o. 
1 

O SR. Jo.io DE Sro:r.JEIRA.observa.que nã.o re- o SR. PRESID'El'õTE-Decla.rei ha pouco ao 
cebeu o impresso; tanto mais que ha falta de Sr-. deputado que reclamou contra a falta de 
orado-res para discutir o :projecto. distribuiçã.o do projecto que de modo algum 

Julga, IJOrtanto. de toda a conveniencia a mesa concorreria para 0 encerramento da 
adiar-se a discussão deste projecto ate que seja discussão, mesmo porque haviam diversos 
distribuído o impresso. oradores inscriptos. 

0 SR. PRESIDE:STE-V· Ex· compprehende 0 SR. CASSIANO DO NASCBIENTO-LOUVO 
~ue a mesa. dando para a ordem do dia o pro- ainda a decisão de v. Ex., mas :parece-me 
Jeeto que fixa a despeza do "Ministerio da In- mais curial que se adie par 24 horas a dis
dustria, Viação e Obras Publicas, o seu inter- oussão (lesta materia até que seja distribui<j..o 
esse era apenas adeanta.r a discussão desta ma- em· avulso 0 projecto de orçamento. 
teria importante. 

Tendo sido hontem dado I>ara a ordem do O SR. JoÃo DE SIQuEmA.-E é o que manda 
dia este projecto, não podia ser distribuído o regimento. · 
hoje o impresso; apezar disto, a mesa reoom- o Sa. FLEuRY Cu""RADo-Então a ordem do 
mendon á lmprensa. Nacional que íizesse os dia foi organisad.a em rpposição ao regi-
a.VUlsos com a maxima. urgencia. meuto. 

ã primeira parte da ordem do dia foi encer- 0 Sa. CA.SSL\.No 00 NA.scn.IENl"O- o projeeto 
rada. ; e passando-se ã. 2• parte, que consta h d v Ex 
a.penas do orçamento, a mesa acha que. uma foi publicado esta manhã. e compre en e . . 
vez que este projecto está publicado no Dfario que só o tendo lido ligeiramente hoje, não posso 
do Congresso, e bastante para que os nobres fu.zer largas considerações sobre os diversos 
deputados 0 conheçam e possam discutil-o. ramos de serviços concernentes a esta pasta. 

Em todo. 0 caso, é de todo 0 interesse que a Em todo o caso, como disse ha pouco, pro-
mataria sei a discutida amplamente. curarei prestar relevante serviço ao· pa.iz, 

" evitando o encerramento a.ccelerado da dis-
. O SR. Jo.io DE SIQUEIRA- Como h a oradores cussão e concorrendo assim para que os rol: 
UISCrlptos, pede o adiamento da discussão, ao legas inscriptos depois de mim :possam a.qur -
menos por. uma. hora.. fazer 0 que esta eircumstancia. occa.sio_nal me 

O SR. PRESIDE!"'TE-Perfeitamente, V. Ex. não permitte. Entrando e1p. mat.Pna, eu 
sera attendido. . . que não tenho competencta. aJgu.ma. (:não 
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apo;ados) para. tratar de tudo quar.to se regra, ha. tempos a esta parte, pa.ra a. desor
prende a. a.ssnmptos economicos. sinto-me em- ganisil.ção política do paiz. (Apoiados.) 
baraçado por ter de oppõr a minha á autori- o sa. PrR.Es FKRREIRA da um apat'te. 
sada. pa.lavra da. commissão de orçamento e 
sobretudo a de seu digno relator. O Sa. EsPreiTO SA.I\"00-Y. Ex. b um ta.nto 

Comprehendo que são enormes as diffi- severo no seu juizo. 
culdades que o..ssorbeba.m a Reptiblica ~ com- 0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO-EStas idéas 
prellendo mais que a crise ecooornica por que não são minhas, são idéas de . cerebros muito 
a-travessa o paiz, e de tal ordem que de sua melhor orzanisa.dos do que o meu. 
solução dependem a sorte e a embilidade <).o Mas continuando o fio das minhas conside
governo.a. sorte e· a. estabilidade da propria. Re- rações perguntarei: pois é crivei que se recuse 
publica ; mas creio que essas difil.eulda.des não uma reducção minima na. força armada de 
são da. gravidade descripta. aqui po.r alguns terra e mar; ê crivei que se votem aqui dia
representantes da nat;ão, e creio ainda que riamente pedidos de creditos, que já. montam 
com prudencia, patriotismo e· juizo o Con- á impor.tancia de 30 mil contos ; é crivei que 
gresso Nacional poderá resolver as difficul- se votem p2didos de creditos pa.l'O. todos os 
dades. · ramos do. administra~o publica, e se ne,"'lle 

Sr. presidente, appla.udo o intuito da com- uma verba desta. ordem, cento e tanto contos, 
missio de orçamento de reduzir o mais pos- para auxiliar a instrucção deste paiz, auxilio 
sivel as despezas publicas; mas n que não se garaniido alias na proprio. Constituição Fe-
comprehende é que, nesse peusamento louva- deral1 . 
vel de fazer economias, se desorganisem ser- Mas a questão n5.o é só nega.r. 
viços ja organisados em gt'ande detrimento Ao mesmo tempo que a camara. nega esta 
da Re{)ublica.. · pequena verba para a instrucção do paiz, de-

Um dos pa.ragrapho3 do presente orçamento sorga.nisa tambem serviços jâ. cread.os e eu 
que despertou, desde logo, a minha a.:ttenção não comprehendo que systema e este de fazer 
e o quesupprime a verba destinada a auxiliar economias. · 
quatro ou cinco institutos de instrucç5.o em 0 SR.. E SPIRITO SANTo-E ao p!U!sO que 3 dili'erentes estados da União. 

· · · · b Camara recusa essa. verba para. a intrucç-;io 
Ass1m e que a commissão supprmuu a ver a do paiz, reieita. a emenda. que reduzia 10:000$ 

destinada ao Instituto Bahiano de Agrono- " :t 
mia., verbaa.liá.s insignülcante,supprimiu duas para a. illuminilção do palacio de Itama.ra :y . 
verbas de 30:000$ cada 11ma, destinadas a 0 SR LEOPOLDO DE HULEIÕES - Nâ() foi a. 
institutos congeneres no estado do Rio Gra.nde com missão que recusou, foi a Cama.ra. que re
doSul, uma para. Taquary e otttra. para a cusou a emenda. de v. Ex. 
escola de Agronomia e Yeterinaria de Pelotas, O SR. C~IANO DO NASCIMENTO- Mas re
e bem as~im on:tras iguaes,todas na importan-· cusaram as emendas que tinham por fim re
cia de 150 contos ! duzir o exercito naciona.l., com o que se fariam 

Mas ·neste pa.íz onde se gastam 30 mil con- grandes economias para os cofres publicos, e 
tos com o exercito, neste paiz onde o Coo- aomesmo tempo que assim se procede, rega
gresso tem escrupulos em admittir a roouc- teiam·se verbas· insigniftca.ntes para a ins· 
ção do mesmo exercito, reducção que podia trucção, desor~nisando-se serviços! . . 
trazer grande economia pal"J. ós cofres publi- Neste sentiao hei de ma.ndàr emendas a. 
cos, não se comprehende que se venha rega- mesa. restabelecendo as vet•IJa.S destinadas a 
tear uma verba. de cenro e tantos contos para esses estabelecimentos e que foram supprimi.
a. instrucçã.o nos diverõos estados da. Repu- das pela commissã.o, tanro mais quanrojá. es· 
blica.. . tou mais esperançado quanto á. n(lssa situação 

Quando se discutiu a leí ue fi..'(açáo d!Ul for- financeira, com a. tendencia do cambio para a 
. ças de terra houve idea pol' parte de alguns alta,. tendencia. que tambem manitestam os 
illustres deputados, de reduzir o exercito a nossos titulas no exterior. . . . 
14.000 e por parte. de outt'OS a 18.000 o SR. ARTffüR RIOs- Mas é preciso não 
homens, mas nada disto se venceu , e peDSo abusar · 
que o Congresso teria votado sabiamente si · . . 
tivesse reduzido 0 e-xercito, porque tal qual O ~R : Otn~rcA.-Sem duv1da ; . o que de~e· 
elle está., na. opinião de pes;;oa.s m.ai.s autori- mos e aprovet~ ~~ tendenCI.8S para. a..JU· 

· sa.das e competentes do que eu, 0 exercito é dar a firmar a. sttuaçao. . 
supera.bunda.nte e exces3ivo ou insufficiente. O Sa. CA.SSIANO oo NASCI.MEl\"1'0 • • • de 

·Em tempó de guerra e insufficiente; as re· modo que a minha. emenda. póde mesmo me· 
servas do patriotismo naciona.l é que hão de recer o apoio dos 'illustres membros da. com
fazer a. guerra., como ja. tivemos exemplo no missão, entre os quaes do illustrado repre
caso do Paraguay, e em tem~ de :pa.z o.exer- sentante. de Alagoas que, justo como é, não 
cito ·é superabundante e so ~-servido em ba. de querer privar a sua terra de um insti-
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to da na.tureza daquelle ao qual a. emenda.' ~lica, qne està não pôde descural-o um só 

~provei ta. bem. 1 m.ssta.nr ~dente · - da · ... · · Sr. presidente, queria. dizer ta.m . · a gu- · ..-· ~· . , a pos1~ muade cap1ta.l 
cousa a. respeito da navegação interna da do ~o-, relativamente a. fronteira do sm.. e 

~ha. terra. materia que se prende ao pro- coullecida. de ~a. ~Ca.mal"a, . 
·ecto ora em discussão. . As commumca~.oes entre Porto Al~"l'e e 
l o anno passado tive occasião de cbama.r a tod<t a. zona. qu~ se estende da cidade do Rio 
attenção da Camara. pa.rn este a.ssumpto. GE3Jld-~·· fro~te_1ra. de_ Santa Victoria, Jaguar
Havia; na proposta do governo uma. verba._ de rao· ate Ba.ge, e servtda pela naverra.ção in- . 
200 e ta.ntos contos pa._ra. a draga:gem ou lim- te_rna. que_ dt:l Porto A_!egre pód.e ir a~ Pelotas, 
ptZ8 dos canaes intenores do Rro Grt~nde do Rio Grande e Ja~<u•·ao, . 
Sul. _A parte super10r do estado e servida. per-

o' Estado qne tenhoa.hODl"d- de representa.!', fe1tament~ tanto quanto possível ate o ponto 
embora. mal (rwto apoiadas), é -por sua. natu- a que a. linha. attinge, pela. estr-J.da. de ferro 
reza. pelá. sua. posição t.opogra.phica, pela.-~ que da. margem do Tnquary se dirige a uru· 
~o- em face dos outros Rs~ da Uma.o, guay.ana. 

uelle que ca.rece. ou um dos qu~ mais ~ A parte sul li? es~o tem. uma: via. na.tu-
~mda. a.tten~.Wdos poderes pubhcos(apo,a· ro.J. de commumca.çao, que c a Vln.tlnvial da 
dos) e ta.nt.o isto e verdade que a Uniiio con- lagóa. dos Patos com os c:~.naes que nella 
servi. naquella terra. 2l_dos d~tferentes corpos deso.gua.m, m•ls a. ~agôo. dos Patos e de Jimeil 
do exercito, e ta.nto tsto e verdade que a. a.ccesso ~ra. na.vto; de grande calado e 0 é 
União tem-se visto forçada, embora. com certo pelos ~llC.los que teem os ca.no.es interiores 
.acri.ftcio pa.ra. oa cofres publicas, a mandar que a.~~ a.o oceano. 
oonstruir duas vias ferrea.s estrategica.s que Adllllttmdo a. by~these de que de um mo
oommunicam o centro do Estado com l1S fron- mento paro outro seJa o estado do Rio Grande 
ttira.s. do Suh'!vadi.do por occasião. por exemplo, de 

N'LSto não vae sómente o 1nteresse do Estado decla.ra.ç-<J:O de guerra ou outro motivo qual,. 
do Rio Grande do Sul. quere seJa. necessario a União e ao governo do 

Diariamente, Sr. presidente, q_ uanclo temos estado fazer oon Yergir para. o sul as forças de 
occasião de pedir qualquer melb.oramento que· puderem dispor para. defender a. fronteira 
par-c!. :1. nossa. terra, se nos lança em rosto a naq:uella. região, não pódem conta.r com a. 
q_nestão da. barra. do Rio Grande e a qu_estão pr~t-eza.. de ~ovimentos, com a seguro.n~ do 
da.s estradas estrategi~> que na. realidade transporte da.s tropas com que deveriam,,ontar 
custam grandes somma.s á União. em um caso de~ natureza, e não podem :por-

lla::.-ta, porém, uma. só considera.çã~ para. f.t.· que- a- nuegai;ao,oo~? aca.b~i de diZe!' é iucer
zer ca.hir por terra essas observaçoes, e e a. ta., por ca.u..~ dos ba.mos eXIStentes nos:cana.es 
seguinte-: si a. U~ yê-se foryada a fazer que· ~ d1~erentes ?ornes e coja. enum&- · 
essas des}leZaS. nao as ·ra.z somente- pelos ração e sem !mJJOrta.n.CJa. pa.ra. o C&SG. 

· nosros·_lindos olhos; e Sim Jl~O esp~ de con- Qu~ro com isto dizer q_ue a. parte· sul 
serva.çao da propr1a. J.{.epublica.. (Apotaãos.). • • do R.1o-Gra.nde precisa estar em oommUDic&-

r Porque sa.?e a Cai?ara.. que· o l~r d~ R.e- ~ t:fuoec~ e. segura. com & ~ntro do estado, 
publica. ma.IS" arees!llVel a qualqner mvas~ ou com a. ca.plta.t, que. :nas oondiçães em que 
~ne inímigo qtre possa~os so:!Irer é mdu· existe. ~: comm.tÍnica.ção, não ha. segu
bl!avelmente o . estad~ du Rm Gra.n~e do- Sul. rança, a. Tista.. dos ba.ixios que existem na 
Por conseq~e~~ e nao p~endo_ nos pensar l~oa dos· Patos, ~go 11os canaes que lhe 
e~ outros mtmrgos. qu~ nao seJam os nossos da.o a.cccesso. que e preciso que a União e. o 
VlSinho.ct do sul, de": e· ~ União acautelar-se, proprio. estado do Rio Grande do Sul esteíam 
e a.cautela.~do-se a s1, e fol"ÇOSO a.cauteia.r o sego-~3' no caso de um a.ta.que eventual da. 
estado~ Rio Grande. fronteu-ad'osul e Que. port&nto, me parece que 

Desfa !õrma, não podemos parece~ ~e_ modo mal a.ndou !JCO!I1_missão ~dona.sua.. pro· 
nenhum e:xa.ggerados quando nos d1r1gunos á posta.a cons1gn~o que eu tia. para a abertura 
Ca.ma.ra. pedindo estes melhora.menms. desses eanaes-, miM andou a commissão, ni.o 

U"Sa:.. DEPUTADO _ Apoiadl) . 0 estado do contemplando a. verba. em sua totalidade no 
Ri G-...... _,_ Sul +~-'~~ • - respeetivo orçamento. o. _......e ...... • por IIIJt.L<» as· razoes. me- . .,~...,- ""ns··•"'-""""" 8 ,_. •~ .. ti rece tudo. =~- ..... 1_,._........,.,, "· :presJUen"":• Ja. ve· 

O SlL CA:;SWio DO NÃS~-Admittidas occa.slaO·de. e:-cpender o anno passado. . 
as considerações que acabo· de expender em o sa. OmaeA.-Mas perdeu o seu latim ~-
relaçã~ á pos•ção da União em ~dos visi- O Slt. C.ASSI.UiO DO N~N"'ao penn 
nhos dom, devo ~nta.r que o proble- o meu. .la.tim nessa.. oceasião ; agora estoutra.- · · 
llla da~ mtema. do Rio Granâe e de ta.ndo de: o. não' perder. oovamente e de. cum-
tal n~i~ e tal relevaucf& IJIU'& a Repa- pt'Íl" a meu dever . (Riso.} 
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Isto posto, passo a nova ordem de ideias . discutir nem fu.llar sobre o veneido, que i 

Sr. presidente, ao passo que a Camara, cuja cama.ra. devia preoccupa.r-se com o estudo 
sabedoria acato, procura resolver o problema de uma Jei agrarin. que trouxesse como con. 
da falta de braços, da falta. de producção da sequencia. a. divisão d<L grande propriedade, 
nossa lavoura por meio da immigração chine· porque quer me parecer, apezar do muito 
za,sem cuidar de encar<\r a. solução radical de respeito que tributo ::i. sa-bedoria da Camara 
um modo decisivo, que é a divisão da grande que_o modo pelo qual ellà procurou resolve; 
propriedade, de modo a que o immigrante a cnse que atravessa a lavoura não é o mais 
que procurar o paiz, aqui se radique, e pela concentaneo ao fim a que apropria Ca.ma.ra 
posse da. propriedade, ou esperança des1Xt se prop9e. 
posse, tome certo amor a esta. terra, e não s 'd te - - ..,. 
tenha sempre em mente a. idéa de deixai-a, r· presl en • 51 nao .;ora um · grande es· 

ca.ndalo, si não tivesse receio de fazer arri
ao passo que isso se dã., nã.o se cuida de me· piar os cabellos <i. Cama.ra., si não existissem 
lhorar a. sor te dt1. propria.la.voura. por outro contractos em vigor, si a corrente e:x:ponta
meio, que nií.o S~[l; por este ma.ná. que não tanea da immigra~ão ja estivesse de todo en
nos ha. de Yir do céo. mas que nos ll:l. de vir caminhada proporia a suppressiio da verba de 
com certezo. do Celeste Imperio. ( Ri30 12.000:000$ destinada ó. immi,o:rracüo. (Apoia-
.Apoiados. ) · dos.) 

Tenho em meu poder, Sr . presidente, uma 
immensiclade de represeutaçVes ue lavradores Viesse para. O paiz quem quizesse. (Apoia
do estado do Rio para. apresentar ã. conside- elos.) lsto, Sr. presidente, de se mandar bus· 
ra.ção da. Cam(l.ra dos Srs. Deputados, e o.guar- car na Europa, na. China em qualquer pa.rre 
dava. n. discussão do orçamento da. agricul- do mundo o estrangeiro, pa.,nando-se·um tanto 
tura., para. enviai-as :i. mesa; como, porem, por ca~.fazendo-se contractos com indivi· 
nã.o esperava. toma.r hoje a palavra., e sim duos que antes de tudo visam o seu proprio 
amanhã;rleixei essas representações em minha intere~se, e que nessas condições não · distin
casa; mas vou aproveitar a occasião, porque guem, não fazem a selecçlto natural do immi
não pt•etendo voltar ã. tribuna, e direi o gra.nte que devem trazer, porque só querem 
assumpto de que tratam essas representações. contar as cabeÇ<J.s para serem pagas á. um 

v, Ex. ~abe. Sr. p1•esidente, . que um dos tanto para cada uma, me parece que é de to
maiores inimigos da. lavoura. no estado do Rio dos o peior dos systemas de colonisar o paiz. 

' deJa.neiro, é a formiga, sa.beV. Ex. ainda. (Apoiados.) · . . 
que ha. um privilegio para fabricação de. um Si a >'erba. fosse destinada. sómente (e para 
1brmicida. que extermina. este pequeao insecto isso seria exci!SSiva) para fazer-se propaganda 
que tanto prejudica a lavoura.; mas ts.mbem na · Europa á. favor das vantagens do nosso 
V. Ex. não ignora. que esse formicida. . pouco solo,da uberda.de deste territorio,das vantagens 
differe do proprio sulfureto de carbono e que que atrui encontrariam aquelles que, .pobres e 
este, ' paga uma taxa muito alta, como si o cansados de. lutarem em seu paiz, não acham 
privilegio -só por si nãQ bastasse para. deixar a la sufficiente recompensa. a seus esforços. 
lavoura inerme contra este maL si fosse destinada sómente :para iíSSo, seria. bem 

Chamo a attenção da. Ca.m.ara. dos Depu- a:ppllcada. e indispensavel. 
ta:dos para este facto:- para a. conveniencia. Mas niio sendo assim (fallando em meu 
de reduzir 50 • f. do imposto que pa,n-a ·actual- nome individual) direi qrie sou contrario :.i 
mente essa su1fureto, sinão abolil~o por iromigra.çã.o á tanto ·por cabeça.. I 
completo, de modo a que elle seja de facii Vejo que nós estamos ameaçados da int.."'· I 
acquisi.ção pelos fazendeiros. ducção do chim e portanto direi que o meu 

Aguardo porem occasiã.o propria para m~ ideal em materia de immigração e que el.Ja 
trar o fundamento destas recla.mações,quándo seja. expontantenea, que venha o cbim, o ita.· 
se tratar da. lei da receita e mandar emendas lia.no, o fra.ncez à custa. de quem tiver in
no sentido da extincção do imp9sto que paga teresse em mandai-os vir ou á sua propria 
o swfureto de carbono. custa ! (.i1poir,dos.) . 

t · Creio que 111.llando deste modo, sirvo aos-
O SR. Om~IcA- Alitís vem · razer augmen- interesses de minha terra, porque no Rio 

to da verba. Grande do Sul o problema. vae se · resolvendo 
o SR.. C.>.SSLL"o oo NAscnlEN't'o- Perfeita- perfeitamente. devido ao interesse que tem 

mente, e como v. Ex. ·me piz a. honra de D'> sólo o immigrante. · 
ouvir. chamo a. sua- a.tte.nçã.o para. a re- Temos -lá muitas colonia.s em . a.dea.utado 
cla.mação de uma somma enorme de lavrado- estado de prósperidad.e. • 
r es do Rio de Janeiro, q~e revoltam-se contra. Bem Jl6rlo da cidade.onde vivo temos uma 
este privilegio odioso. . colonia l.Dlportante, e pros-pera. já emancipada. 

:Mas, Sr. presidente, feitas estas considera- ha muito tempo,, em que os proprios colonos 
ções; direi ai[]da que me 11~e, .sem querer. fazem para. a Europa. e com. os parentes que I~ 
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ficaram a propaganda. a fu. vm· t.le sua nova 
pa.tria. 

o SR. JoÃo DE SrQuEIR.\-Os colonos de S. 
Lourenço em Peloüts não consentem que os 
filhos a.prenda.m portuguez. 

o SR. CASSL\.'SO ·DO NA:>emE~To-Isso é ex
aggero, v. Ex. está enganado. As colonias 
italianas, e allemãs qne existem naquelle 
estwl.o, teem se manifestad? perfeitame~te as
similaveis, estão em alto grao de prosper1dade, 
ou seja porque aquelleclima e semelhante ao 
Ja Europa, ou seja porque o immígrante alli 
t:tcilmente se converte em pequeno propt•ie· 
ta rio-. 

o SR. ARTIIUR Rros-0 que se da em re
lação a.os esta.dos do sul não pouia se dar em 
relaç.ão aos do norte, onde não llavia o auxilio 
da União. o SR. CAssrA:-;o no N.AscDIE!'i'To-Compre
bende-se que o immigrante não se estabeleça 
uo norte por causa tlo clima .•. 

o SR~ ARTHUR Rws-Nã.o creia isto, e erro 
de V. Ex. No estado da Bahia, V. Ex. en
contra temperatura igual a da. parte central 
da E~opa.. 

0 S&. CASIANO DO NASCÍ.'\1ENTO - Obser· 
vamos que só nos estados do sul o im
mürra.nte se localisa nos estados do norte tra
balha., :pede salarios alt~~- í~ as suas ec__o
nomias, enthesoura os dmhen•os de que nao 
precisa dispôr· e quando conse.,cue ter uma 
:pequena somma accumulada volta para sua 
terra. 

A falta de producção do paiz se resol>e pela 
divisão da propriedade, pela substituição da 
grande pela pequena propriedade, mas não 
com a introducção de immigrantes a tànto 
por cabeça. 

O SR; LA.v'RO MüLLER- E' defeito do re· 
gimen .. 

0 SR. CASSIA.N"XO DO NASCIMENTO- Como 
quer que seja. a solu<:ão do problema de colo
nisação está na solução do problema 'da pro-. 
priedade. 

E' i.Iicontestavel que durante o tempo que 
o colono esta no paiz ê elemento de producção, 
mas desde que eUe volta para sua patria pre
cisa a nação buscar outra quantidade de indi· 
viduos para. substituir os que à deixam, origi
nando-se d'ahi a situação em que o paiz tem 
vivido e .. a crise da falta de braços que 
ameaça, aos estados do F.io de ?a~eir~, 
S. Paulo e creio que uma 11arte . do .terrxtor1o 
·de Minas. 

U~ Sa. DEPUTADo-E' porque clles veem de 
animo delibemdo de não ficar aqui. 

O SR. CAssr&·w no NASCI~IE~"To-Não ha tal; 
no Rio Grande ha diver;;os nudeos coloniaes 
feitos por particulares, nuclcos que estão po
voados por esti·angei.J:·os, e muitos destes já 
se tornaram propr~etarios do sólo. 

Alg-uns fazendeiros, propríetarios de peque
nas porções de territorio que não cl1egavam 
para a. industria pastoril. dividiram as suas 
propríedudes em diversos lotes que foram -ven· 
didos aos colonos. Como advogado, tive em 
mãos contractos, escriptura.s de vemh ou pro
messa de venda, feitas entre o proprietario da 
terra e o colono, pel& qual este no fim de 
quatro annos tinlul. as sutiS economias e fica-va 
possuidor da. terra. 

Assim e que se pude transformar o traba- · 
lho naquella região ; assim e que se póde es
perar que o immigrante europeu venha ex·· 
ponta.neamente e se fi.xe na no~s~. patria. 

O SR. JoÃo DE SIQu"ElRA dá. um aparte. 
0 SR. CA.SSI.-1.....<;"0 DO NASCIMENTO-ISSO não e. 

exacto.Em re,."'''a são homens amigos da ordem, 
respeitadores do principio da autoridade; .são .. 
homens muito mais acostumados a respeitar 
a lei e a a.ut·Jridade do queosproprios filhos do 
nosso paiz. Aqui no Bra.zil o desrespeito á-lei,_ 
a autoridade e a nota dominante (apoiado),. > 

ao pas:;o que na Europ!l. não e assim. 
Em resumo, o meu ídea.l e o immigrante 

que venha espontc..neamente par-.1 o paiz.· .• 
o SR. CASIMIR.O JumoR -Isso e muito bO!lli 

para o Rio Grande do Sul. 
o SR _ C.\sSIA.'i"O DO N.l.scnrExTo - ~ . . e O> 

meu ideal seria que só -viesse para cã aquelle
immigrante que. independentemente de qual
quer 1a-vor, entendesse que vinha melhorar a;. 
sua posi~1o. 

O Sa. CAsnnRO Jlil\l.OR -Isso é um ideal,. 
quando esse serviço está no fim ; não :para 

ós que vamos come\.ar. 
O SR. CA.SSIA.No DO NAscr~E:-::ro - Isto, cor

relativamente com uma lei repressiva dava
diagem nas cidades, . completará a obra do 
desenvolvimento da agricultura. que e o fu
turo do paiz, e evi.tat'á que o nosso operario 
prefira viver miseravelmente nas ruas das. · 
cidades; a viver feliz entregue ao trabalho· 
agrícola. (Apoiaclos e a.partes.) _ 

Sem que esteja fazendo censura, acho que · 
os fazendeiros, do estado do Rio e dos estados 
onde predominou o t raba.lho escravo não fdram 
bastante previdentes na resolução do -pro
blema. que mais os interessa-va. Tiveram 'Como-

Tem havido uma. eterna. faina de introduzir aviso a sabia lei de 1871, que libertou o ven-
immi.gra.ntes, mas o· facto é que estes -;,ranham tre da mulher escrava, e si nessa. epoca. tives
um pequeno patrimonio e yão pa.ra ;;;ua terra sem constitllido gra.ndes associa.cões-.para 
desfructar. o que aqui economisaram. me.Iidar Vir immigra.ntes europeos, si·. tives,-



C!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 11:42. Página 9 ae 25 

304 Sessão em 15 de Setembro de t892 

sem dividido as suas terras e interessado o ria;. de Pelotas, a Escola. Agricola e Vltlcola de 
estrangeiro no solo, certamente não' teriam· Ta.qua.ry, o Asylo Agricola. Santa. Isabel .a. 
atra.vessado a. crise que a sua. lavou_!'a- esta. Colonia. Agricola. e Orp~a.nologica. Isabel: a. 
a.tra;vessando,. e sou da.quelles que nao per- Escola central de Maceio e a Chacara em 
doam.a.o capitão que diz : ~u não cuidei». Tietê. 

o SR. CASI:I!IRO Ju~ron - Em parte é ex- · SaJa .das sessües, l5 de setembro ci.e 1892.-
acto, mas em· pa.rte não é. C(l,$siano do N«scimento.- Julio. ele Casti.llw~. 

O SR. CA..SSL~l'I!O DO NASCO!E~"TT- Tiveram - T.homa= ~res.- Bo?·ges de Medeiros.
depois a. lei de 13 de maio. e a.inda. não cuida.· ·Homero B(lpt.sta.-PI»"~'ra da. Costa..-Akides 
ram; como deviam, da solução do problema ; Lima. 
hoje estão sentindo mais vivamente os seus 
effeitos e volta.m os olhos exclusivamente 0 Sr. Pire~ Ferreira. antes de 
pii.I'IIi a immigra.ção asia.tica. enfrentar eom a commissão de orçamento vae 

Pelo que ob~~ervo. vejo que não poderei de- ligeiramente tocar no incidente tra.zido á ca.. 
fender o meu -paiz do clúm, mas ao menos .ma~ pelo seu nobre amigo Sr. João de Si
-defenderei o Theso\U'O Nacional, impedindo quetra, a.tlm de levar ao espírito de s. Ex. a. 
que elle despenda qualquer somma com a. in· calma e a C?nviel,'ão de uma verdade que vae 
troducçiío do immigrante asiatico . a.nnuncmr a. Camars.. 

O sa. CASIMIRO Ju:stoa-Era melbor que S. Ex. mostrou-se apprehensivooomo p1·o-
v.Ex. apresentasse nesse sentido uma emenda cedimento do ministro interino das relações 
a.o projecto de immigração chine?.a. exter.io~~no banquete o1ferecido em S.Paulo, 

O SR. CASS.IA....''W DO NASCI!ItENTO-Sr. presi· por occasnt? ~e s~ pôr termo a.o conflicto.en-
. dente, muito mais poderia. dizer si tivesse po- tre ~ C?lo~a Italiana e algumas autoridades 

didO ler o projecto que se discute. Limitei-me brazlteJ.ra.s._ . . . 
a expender em tr~s geraes a.s minhas idéa.s 8:. Ex. d!ss~ que o mes~o xrumstro tinha 
sobre o problema do trabalho e 'Sobre a ques· aba._?do_a ~g~dade.da na.ça? a qu~ serve com 
tão . da í.mmigra.ção asiatica; e · reclamei da ~n~ -d_tstmCf,'<l.O, brmda.ndo a gentileza da na-
Ca.mara aquelles melhoramentos de que, ça.olta.lia.na.. . • · . . 
pelas suas condições especiaes, entendo que a. • O orador vae e.xplicara Camara ~m~dente, 
terra rio-grandense :precisa e &1o dependentes es~l'aildo_ que.o seu collega. faça. JUsti9a. ao 
des'"...a. -repartição do Ministerio da Agricultura e IlllDlstro mrenno das relações· exteno~ : 
nesse sentido enviarei emendas á mesa; :pa.ra. as quando,. no ba.n9u~te,. se ~evanU?u um br.mde 
qnaes peQO a;atten~o' e beneYolencia da Gama• a.o embatxador l~él.UO, Iml!l~a.ta.men~e'.le
ra., ficando cer ta. a. ca.mara. que, votondo-esses :vanto~-se outro brmde aommtstro brazil~i.!IJ· ' 
peq~enos melhoramentos, principalmente ,e eile J_ulgou:se no de:'er de saud~r o mlD.lS
aqlJ.elles que diZem respúto à na.veg~ão in- ~ro ~s relaçoes e~tu10res da. ltalta, que CO!Jl 
tema. do Rio Grande do SUl, presta. um .elle ti~ha. ~o telegrammas afim de por 
gl.'allde serviço, nã.oao deputado, não á.-terra _termo _a.-_ques~o._ 
r io-grandense, mas á· propria. União .. porque : O mmtstro _Jta.ha.no, co!Dprehendend_o o al· 
·o Rio Grande é a chave de s?guran~.a. da .ca.nce do mottm que s~ tinha. leva:ntad() em 
propria.·Republica.. (Apoiaclos, m uito bem; o. :S_. Paulo e v;nd~ ~ma. oon~UC!~Cl.&' qu.e po· 
oraâor e muito co mprimer~tado.; ~a ~er •. mto so a ~UlJ: nac10na.lidade, como 

.- ~ . . . . a c na.Clonali:to.de brazilelra. procurou dirigir-
.. Veem. Cio ple:>a., sa.o !Idas, apc11adas e euv1ada.s se com habUtdade·pa;ra evitar esse con1lieto 

.a·'!OmmJSSa.O as se,aumtes· que; espiritos exaltados de S. Paulo, t.a.Iv~ 
~nesmo naciona.es, procuraBUl.levantar. 

EDNDAS AO PROJECTO N. 192 : Então, O·ministto brazileiro, brindando o 
. . . . . . ~inisti'o d~-Italia: , di8se que cha.má.va a.·a.tten-

R.estabeteçar.se a verba. de 120:000$ pa.ra. ·ça.o de todos para. o proCedimento desse mi
comp~'se o; estudos· do l'a.ma.l de ca~· nistro, d.igno de ser imitado, porque perten
quy·a:Lltt;~omento, na. estrada de ferro de ' ~ndo a. um po.iq)Q(ieroso,não só pelo numero 
,Porto-Alegre a Urugnayana. · . de·seus1llllos ·como pelo numero de seus ca.-

Sala·.das .sessões, . 15 .de . setembro de 1892. _ _ nhõés'; não trepidava em e!itar·c;onfiictos . iil· 
.Alcílle.r<Lim4.:.- JrJJio de QzstiUt.Os .-Homero ~.onaes com, uma. naçao IJla.'iS. tra.ca. 
BaJ!Iist41.. - Borges d~ Medeiros,- Tlioma~ · Fól-O que se passou e .o n~bre dep!J~OpOr 
FlO're$·,-.P.t1'eircHJQ. Coslu .~siano do Nas· Pern~uuco deve fazer JustlÇ3. a.o· munstro do 
· cimmto; . · .extermr. · 

.... ~~~ . . . . . . Eírt1'a.ndô •no-assumpto:1}ue'o;trouxe: a; trí· 

.....:a......,.~-98 ave~.de· I~:OOO$OOO.desti-· buna; o<n"Çamento dà·agri<mltura;- que: não 
~a::a~r-o Insti~to B~~,a.Col<?Bia' teve·-tempo~ estudar: convenie~te;.o· · 
. .Blaiziana, o l.iyceo de.Agronooua;, e· Vetenna;.· orador. responde · a.o · Sr:;. ca.ssiano· 4o Nasci- . 
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mentoe J.iz que o exercitoniio e ta.l superfluo 
como S. Ex. di$se: na.s actuaes ch·cumstan
cias, e necessa.rio que o exercito seja reduzido 
dia a dia; mM não se deve annunciar que elle 
e superfluo, e principalmente não o é, em-

. quanto nilo ficar de todo m•ganisada a Repu
blica. 

O ora.dor começava a discutir <t necessidade 
de melb.orar-se a n:wegaçiiD no estado de 
Piauhy. fazendo ver a injustiça da commissã.o 
em cortar a verba, quando, advertido d.e já 
haver numero para a votaçiio, interrompeu o 
seu discurso. 

O Sr. Presidente - Yae-se proce
der ás Yatações indicadas n<t ordem do dia e 
mais as da.s materias cujas discu~5ües Jijram 
encerradas hoje. 

E' approYa.da. sem debate a re(lacção do pro-
jecto n. 130. . 
Vota~ão, em discussão unica, do projecto 

n. 159, deste anno, autsrizando o goqmlO a 
concelter ao 1° escriptuario t.la Tb.esour-,u:ia de 
Fazenda. do Amazonas, Emiliano Olympio de 
Carvalho Ra.bello, um anno de licença. com 
os vencimentos a que tiver direito, para tra
t.'\r de sua saude onde lhe convier. 

Submettido a. voros e approvado e remet
tido ã com.tnissão ue r~E.o o seguinte 

PR.OJECTO N. 159-1892 

O Congresso Nacional resolve: 
ArLigo unico. Fica autorizado o Poder Ex:e

cutivo a conceder ao l • escripturario da The
souraria de Fazenda do estado do Amazonas, 
Emiliano Olympio de Carvallw Rabello, um 
anuo de licença, com os vencimentos a que 
tiver diraito, para tratar de sua s:wde onde 
lhe convier. Revo.;am-sc as <li~posições em 
contrario. 

Votação, em discussão unica, do projecto 
n. 156, deste anuo, a.urorizando o governo a 
considerar a reforma compulsoriamente dada. 
ao official de fazenda de 2' classe Antonio 
Mariano Barreto Pereira Pinro, na effectlvi
dade do posto de lo tenente, em que ioi gra
~uado, passandD sua gr,-..d.uaçiio .á do posto 
1mmediato. <t· · 

Lido o parecer pelo Sr. I• secretario, é sub
metiido a votos, approvado e remettido, á 
commissão de redaoção, o seguinte 

PRQJECTO N. 156-189-:2 

O Con,"TeSSS Nacional resolve : 
Art. I.• Fica o governo autorizado a conside

ra~ a reforma compulsoriamente da.da. ao of
ficlll.l de fazenda de 2~ classe Antonio Mal'iano 
Barreto· Pereira Pinto na effecti vidad e do 

c,.m~ra v. y 

posto de l" tenente em que iúi graduado, pas
sando sun. graduação â do posto immedia.to. 

At•t. 2." Revogilm-se as díslJOSi~ües em con
trario. 

Yot<tçâo em 2" discussão, do projecto n. 91, 
deste anno, approvando o accordo celebrado 
entre o governo e a Socledade Anonyma do 
Gaz, p~lo decreto n. 826 de 24 -de maio do cor
rente <tnno. 

0 SR. 1° SICCRETARÍO lê O parecer da com
missão. 

Submetlido a votos é app1·ovado o seguinte 
artigo elo projecto : 

Art. I. ° Fica approvarlo o accor·do celebra.
do entre o governo e a Sociedade Anonyma 
do Gaz, pelo decreto n. 826 de 24. de maio do 
corrente anno. 

0 SR. EsPIRlTO SAXTO (z1ela o.•dem) pede que 
se verifique a votttçã.o. 

Procedendo-se á Yerifica(ii.o, reconhece-se 
tet• sido o artigo a.ppromdo por· 87 ''otos,con
tta. 24. 

E' submettido a votos e appt·o~·ado o se
guinte: 

Art. 2.' Revogam-se as disposiç~es em con
trario. 

Em seguida e o projecto adaptado pa.ra 
passar i 3" discussão. 

O Sa. PAUL..\ GunB.RÃES (pela onlem) pede 
dispensa de· interstício, afim de que o pro
jecto s eja incluído na ordem do dia. de 
amanhã. 

Consultada a Camara, e concedid<t a dis
pensa requerida. 

Votação em 1"' discussão do :projecto n. 183, 
deste anno, restabelecendo a lei n. 3403 de 24 
de novembro de 1888, com as modificações 
que indica, e fixa o prazo dentro do qual 
deYem os actuaes bancos de emissão eri."
tror no r>agimen desta lei. Autorisa o go
verno a assumir a responsabUid.ade das · 
notas dos que não puderam ou não quízerem 
submetter-se ao mesmo regimen ; a providen- · 
ciar quanto á substituição por notas do 
Thesouro das que forem recebidas, e a. rescin
dir o ·contracto com o Banco da Republica., · 
para o resgate do pa.pel~moeda, limitado este 
a somma actual e 1eito o resgate conforme · 
aquella lei e com os recursos annualmente · · 
decretados. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela · 
o1·dem) diz que estava fóra do recinto qua.ndo 
euc~rrou·se a discussão deste .Projecto. · 

Consulta ao Sr. presidente ·si póde dar a 
razão do seu voto, depois d<> encerramento 
da. discussão~ .• 

0 SR. PRESIDBNTE - V, E1>:, poderá mandar 
á mesa a sua declaração .de voto, na fórma do 
regimento. · 

39 
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o SR. FRA:-.crsco GLICERIO responde que, 
em tal caso, sendo absolutamente contrario it. 
enca.mpução das emissões, votara a favor do 
projecto sómente em consideração à commis
são do orçamento e por tratar-se da 1• dis
cussão, reservando-se o direito de mandar ã. 
mesa a sua declara\'iio de voto e proceder nas 
iliscussões subsequentes conforme lhe indicar 
o seu patriotismo. 

E' adaptado em 1 o discussão o seguinte 

~- PRO.JECTO N. 183-189"2 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' restabelecido. a lei n. 3403 de 

24 de novembro de 1888, com as seguintes 
modincações: 

§ 1.0 As companhla.s a. que ella se refere só 
poderão operar : 

a) em descontos de lettras ou effeitos com
merciaes a prazo de quatro mezes no maximo; 

b) em ca.uções de apolices da divida pu
blica. federal e titulos da di vida estadual ou 
municipal ; em cauções de títulos integra.li
sados dê bancos ou companhias, cohdos na 
praça, contanto que as referidas cauções não 
sejam de prazo superior a tres mezes, so:ll'ram 
pelo. menos a reducçã.o de 10 a 20 •;•de sua 
ultima cotação, calculada sobre o valor nomi
nal, sempre que excedel-o e fique a compa
nhia autorisada, a. liquidar o titulo logo que 
entre a declinar a margem dessa garantia, 
não podendo empregar nestas operações mais 
de um quarto de seu capital ; 

. c) em compra e venda de metaes e pedras 
preciosas, ouro e prata amoedados ; 

d) em ca.mbíaes de conta propria e alheia ; 
e) em compra, venda. e subscripção de tí

tulos federaes e estaduaes. 
§ 2. 0 Aos ftscaes de que tra.ta. o a.rt.l• dessa 

lei, e vedado ser accionista de companhias su
jeitas à sua. inspecção e ter com ella.s transac
Qões de qualquer na.tureza. e, alem das attri
buiçOOs que lhes foram conferidas em regula
mento, incumbe : 

a) syndicar si o banco pratica as suas ope
rações dentro dos limltes e faculdades estabe
lecidos nesta lei e em disposições de seus es
tatutos e contra.ctos que nã-O sejam por ella. 
a.J:terados; 

b) assistir ao recenseamento das carteiras. 
éa.ixas e cofres .dos estabelooimentos, podendo 
exigir conferencia, sempre que julgar con ve· 
niente; 

c) verificar e eXigir a. presta.<;ão de contas 
das aqministraçôes ; 

à) visar os ba.la.nços geraes e annuaes e 
. ma.ndal-os publicar por conta. dos estabeleci
mentos; 

e} apresenta~ a.nnua.lmente ao governo um 
relatorio minucioso em que a par dos dados 

estatisticos e informações sobre a circulação 
fiduciaria e os demais serviços a seu cargo, 
oll'ereçam obsel'Vações e indicações que jul
garem conveniente.s. 

Art. 2. • As llmi.tações estabelecidas nos ns. 
2 e 3 do§ 1• artigo 1• e relat ivas ao maximo 
do capital e da emis...oão-não se applicam aos 
bancos emissores, actualrnente e:ristentes,que 
se submetterem ao regimen da conversão ao 
portadol' e a. vista, na mesma lei estabeleci
da, limitados os seus previlegio3 e concessões 
ãquelles em cujo gozo se acham. 

Art. 3.• O:; bancos de emissão, actualmen
te existente:>, são obrigados a entrar no regi
meu, ora, decretado,dentro do 'Prazo improro
gavel de seis mezes da. data. da presente lei. 

Art. 4.0 O Governo e autorisado a assumir 
a re5ponsabilidade das notas dos actuaes ban
cos que não puderem ou não quizerem sub
metter-se á obriga.çiío do artigo anterior, de
vendo resga.tal-as gratuitamente e na propor
ção elas necessidade do mercado. 

Art. 5.0 Para essa. operação é constituído 
um fundo especial pelos seguintes recursos: 

a) o lastro em moeda de ouro existente no 
Thesouro Nacional e alli depo3itado por esses 
bancos; · 

b) as apolices, ouro, compradas com o ouro 
dos lastros dos bancos, na forma do decreto 
n. 823 B, de 6 de outubro de 1890; 

c) as apolices, moeda corrente, deposi-tadas 
por elles para garantia de suas emissões; 

d) os saldos depositados nos diversos bancos 
e pertencentes ao Thesouro; 

. e) a divida dos diversos bancos ao Thesouro 
Nacional. proveniente de emprestimo por 
ca.mbiaes, cheques em ouro e outras ga.ran
tias, assim como a que re~ultar da düferença 
que se apurar entre a importancia de suas 
emissões a resgatar e os respectivos lastros. 

Art. 6.0 0 governo proverá a que sejam 
substituídas por notas do Thesouro Nacional 
todas as que forem recebidas nas repartições 
publicas, em pagamento de impostoS ou por 
qualquer outra cousa. de modo que dentro 
do prazo de um anno seja considerado de 
nenb.um valor o papel-moeda. bancaria incon
vertivel. 

Art. 7.~ Fica o governo autori...<:ado a rescin
dir, nos termos que julgar convenientes, o 
contracto celebrado com o Banco·da R.epublica 
para o resgate do papel-moeda do Thesouro, 
ficando esse limitado á somma actualmente 
existente, e devendo o seu resgate eJfectuar
se pelos meios estabelecidos na lei de 24 de 
novembro de 1888 e com os recursos que 
annualmente forem decretados na. lei do 
orçamento • 

Art. 8.• Re>ogam-se as disposições em con-
trario. · 

O SR. OLIVEIRA. P.~Nro (pela o1·ckm) requer 
verifica-;:ão da votação. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:42+ Pág ina 12 de 25 

sessão em 15 de setembro de 1892 307 

Procedendo-se ã. verificação, reconhece-se 
-que o projecto foi a.pprovado por 65 votos 
.contra 46. 

O SR. OITICIC.IJ.. (pela Oí"dem) pede dispensa 
-de intersticio para o projecto. 

Consultada a. Camara, votam a favor só
·mente 46 Srs. deputados. 

O SR. PRESIDE:XTE - Não foi approvada a 
.dispensa requerida. 
-.f"Em seguida o Sr. p~esidente annuncia a 
·votação, em 2a discussão, dos restantes arti
gos do projectn n. 144 A. deste anno (do Se
·nado), que permitte a livre entrada no 
territorio da Republica. a immigrantes de 
nacionalidade chlneza e japoneza, sob as con
<lições que estabelece. e autorisa o governo a 
:promover a execução do tratado de 5 de 
'l:letembro de 1880, com a China, a celebrar 
tratado de commercio. paz e amisade com o 
.Japão e a estabelecer agentes diplomaticos e 
~nsulares nesses pa.izes, reportando-se ao 
juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste 
armo. 

O SR. PRESIDENTE declara que se compondo 
-o art. 2•, que vae ser votado, de mais de 
uma :parte, será votada cada 11ma por sua 
ve:z;, conforme determina o regimento. 

Submettida a votos, e approvada por 59 vo
Jtos a seguinte parte : 

Art. 2. o O governo fica. autorisado : 
l. • A promover a execução do tratado cele· 

ibrado com a. China em 5 de setembro de 1880; 
O SR. YL'i1-IAES (pela o~·dem) pede verifica

-~ da votação. 
Procedendo-se á veriti.~, votam contra 

50 Srs. deputados, pelo que o Sr. presidente 
declara approva.da a 1" :Parte do a.rt. 2•. 

E' submettida a votos e approvada por 57 
v.otos a seguinte pa.rte : 

2. • A celebrar trata.do de commercio, paz e 
.amizade com o Japão; 

O SR. YINIIAES (pela ordem) pede verifica
-Ção da votação. 

Procedendo-,se á verificação, votam contra 
52 Srs. deputados, pelo que o Sr. presidente 
-declara approvada a 2• parte do ~rt. 2.• 

Submettida a votos, é a.,l>provada a seguinte 
:parte: 

3.• A estabelecer agentes diploma.ticos e 
-consulares nesses paize:s, afim de man-ter com 
e.ll.es boas relações. e especffilmente encarre
gados esses ou outros agentes de fiscali~r, de 
.modo eillcaz a evitar abusos, a im.migraQã.o 
.que desses paizes se dirigir para o Brazil • 

. E' submettido a. votos e approvado o se· 
.guinte 

Art. 3. • Revoga.m·se as disposições em con
trario. 

Em seguida é o projecto adaptado para pas
sar â. S> discussão. 

O SR.. FR.IJ..SÇA C.utv.UHO (pela o1·dem) pede 
dispensa de interstício para o projecto. 

Consultada a Camara, votam a favor só mente 
42 Srs. deputados. 

0 SR. PRESIDE~'TE- Nã.o foi concedida a. 
dispensa, ~edida. 

O Sr. Bela.rDl.ino de Men
donça (pela o1·dem)-Sr. presidente, V.Ex. 
bem viu que não impugnei o requerimento do 
nobre deputado Sr. França Carvalho, pedindo 
dispensa. de intersticio ao projecto que acaba. 
de votar-se. Mas, ã. vista do resultado da vo
tação, requeiro que este projecto vá á com
missão de or('.amento para. interpor o seu pa
recer. 

V. Ex. conhece as condições er.onomicas do 
paiz, e, desde que se tenha de crear novos 
agentes consulares,esta medida vem acarretar 
augmento de despeza .E' ,portanto, conveniente 
que se ouça., a com missão de orçamento e nes
tas r.ondiç.ões requeiro que o projecto seja. re
mettido á commissão de orçamento. 

VoZEs- O pr~iecto nã.o està em discussão, . 
logo o requerimento de Y. Ex. nã.o póde ter 
luga.r. 

o Sa. PRESIDENTE - Sendo o requerimen
to do Sr. Bellarmino de Mendonça apresen
tado para que o projecto, entre a 2• e 3-'- dis
cussão, vã á commissão de orçamento, pa.re
ce-me que é opportuno, e portanto vou _sU.
bmettel-o â. consideração da Camara. 

Posto ~. votos o requerimento do Sr. Bel-
1armino de Mendonça, é rejeitado. . · 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pela ordem) apezar do acatamento ·.que 
o Sr. presidente lhe merece, quer fazer uma. 
reclama\J.O. 

Antes de ser posto em votação o requeri
mento do Sr. Bellarmino de Mendonça o ora
por tinha pedido a. palavra. pela ordem .e lhe. 
não foi concedida. 

Si pediu a pala.vra agora, foi simplesmente 
para reclamar contra. est:t injustiça. 

o SR. PRESIDENTE- Declaro ao nobre de
putado que absolut&roente não ouvi S. Ex. 
pedir a pa.!a:vra. Si tivesse ouvido, quando 
não fosse em obediencia a nenhuma outra 
regra, em obediencia. ao regimento tel-a.-hia 
dado. 

Continua a discussão do projecto n. 19'2 e. 
tem a :Pa.la:vra o sr. Pires Ferreira para con-
cluir seu discurso. · 

O Sr. Pires Ferreira começa no• 
tando que a commissão de orçamento se mos
tra. incoherente com o procedimento que tem 
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Emenda.~ ao projec!O ?l, 192 

•· · Da ver'ba votada para construc<;ões de li
. nh8s telegraphicas, o ~v~rno destin~ a. 

. qu~ntia de 80:000$. sencto 54:000$ para. hgar 
a qa.p.ita.l do Pia.uhy â cidade do Amarante_ e 

. , 16:000$ para a ligação da estação da Serr~r1a 
'· · · à ejdaàe de Mar de Hespanha, em . Minas 

Geraes, e 10:000$, para uma. da. Yictorla a 
Santa Leopoldina, no E.spirito Santo. 

&'l.la das sessões, 15 de setembro de 1892-
Pires Ferreira.-G~nçal"es Ferreira.- P1·isco 
Paraíso.- Azeyedo.- Rodrigues Fe1·na."'des. 
- Anfrisio Fialho.-Uchôa Rodrigues.-Gon
çalo de L'J.rJQS .- Pacifico Mascare~tlias.
Costll Macluulo.- Ghagas Lobato.-BariZo de &io 
ilfar:os.- Carvalltal. - Nor;aes Melto.-Nas
cimcnto .- José .Ma1·iano ,- Leonel Fítho.
Co.~ta R od1·i,ques . - Caetano de AllntquC?'IfliC. 
- Jo(lo rle Siqr1ei1·a.- Co tdo Ca1•ta:~:o .- Joao 
Vieira, - Mcctta Bttcettar.- Aurtusto Monte
ne.,'Y'o. - RorJ,·iflO de Araujo. - Casimira Ju
nior. - Paul<t A.rgollo.- Andni Caualcan:i .
Lop~s Clw.nes. - A1•isHt.les Maia. - Goncalves 
C1taves. - Ca11tão.- H oracio Costa. - Atlw.yde 
Junio~·.- Ettclydes ll!alta.- Theophilo dos 
Santos.- Thoma; Delfino. - Gm·cia Pires . 
Alcindo Guanabara. - Francisco de Mattos . 
- Carlos das Cl.agas.- Paulino Carlos.- Al
mino Alfonso.- Bellárm.ino Carneiro .-Fran
ça Carvalho. - Leandro Maciet: - Nilo Pe
çanlta. - Jo«o de Avez.tar .-:- Moreí1'1r. da 
Si~;,a . 

AO n. 21 do projecto n. 192-

Restabeleça-se a verba de 100:000$ para. 
melhoramento do Rio Parna.hyba, no Piauhy. 

Sala da.s sessões, 15 de setembro de 1892.
Pires Ferreira.- Nogueira Para.naguà. - Ro
drigues Fernandes. -Olsimiro Junior. 

O Sr. Manoel Fulgen cio (atten
ção) - Sr. presidente, não pense Y. Ex. que 
eu tomando a palavra. sobre o projecto do 
orçamento da despeza do Ministerio da In
dustria, Viação e O 'bras Publicas, em hora. tão 
adeantada, e quando os espiritos estão neces- · 
sa.riamente fa.tígado3, venha encommodal-o, 
e aos meus illustrados collegas com um diS~ 
curso importuno (11iio apoiados) ; porque, em 
primeiro logar é convicl)ão minha. que os dis
cursos sô aproveitam, quando pronunciados 
por aquelles que estão na altura de escla
recer e illuminar a.s discussões, e eu, na 
idade em que ·me acho, não tenho e nem_ 
posso ter mais a velleidade de adquirir os 
fóros de orador emerito . 

VoZES- Não apoiados, nós o ouviremos 
com muito prazer. 

o Sa. MANOEL iuLGENOio- Em se.,"Undo 
Jogar, porque estamos em pt•oroga.ção de nos- · 
sas .sessões, o tempo. urge, e é preciSO mais 
trabalhar e votar, do ·que fallar. · (Apoiados.) 

Em terceiro loga.r por que, tendo sido dis- · 
tribuido. hoje o projecto a.o- entrarmos para 
este recinto, não tive o tempo necessario para 
examinai-o, e estudai-o, de maneira a. pOder 
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concatenar as minhas idéas para sobre elle envolvimento dessa nossa principal via.· de . 
thllar ma.is convenientemente. communicações, porque essas vantagens sal-· 

Entretanto, consinta V. Ex. que. rompen· tam aos olhos de todos. Essa estrada com;titue 
do o silencio que mui propositalmente hei uma das principa.es fontes da nossa receita, e 
guardado desde a. Constituinte, aventure al- quanto mais de pressa ella se prolongar até 
gumas considerações ao juizo da illustrada as margens do São Francisco, tanto maiores . 
comm'issão de orçamento, e accentue bem, serão os beneficio~ que havemos de auferir 
pela pahvra, a. minha posiç-ão. já claramen- (apoiados). Não e somente ao estadoque tenho 
te definida pelo- meu voto, em toda~ as impor- a honra de representar, que o prolongamento 
tantes questões aqui debatidas. afim de que dessa estrada virá aproveitar, não. . 
esse meu silencio nã.o seja mal interpretado, Esse pr·olon;.,'ll.mento a.proveita.I'".i. principal· 
pelos que me nã.o conhecem, ou por inepci;t mente ;\ União, c é pt·eciso du.r-se u maior in· 
de minha parte, ou por JiLltade coragem pam cremento a. e,;se serviço. Ol!jeclar:i. ralvez a 
externar pera.nte o meu paiz o meu pen~· illustl':Lda commissúo que. Lia. wrb;\ de 
mento sobre os negocias publico.<. :!..000:000~"000, gu;;tou-se ~úmentu a quantia. 

VoZEs- ~inguem póde pensar i~to de tl~ iOO.o~. e p~~ isto tlc~vc ellü. set· redu-
V Ex ( <!poiados ) zt<ln. a. est:l. ultimo. ctlro.. 

• • • · l\ln.~ . senltores,8i se gastou o;ómente iOO:OOO$ 
O SR. MANOEL Fcw~cro - Sr. presidentt", (o que não sei'). !oi por que então o ~overno 

pelo rapido exame a. que procedi no projectn não cumpriu o seu dever. (.1poi!lclos.) Devia 
e~ dL~u..~_o. verifiquei Ql!P. a ill1!.stratla ~om· clle to1• emprega.do todo os meios p."li'"J. que a. 
nussão Jll'_?poe uma economm de 8.503:23•l"')335. verba. -vota<Ja pelo pa.rlament.o Jl)sse es;;:otada, 
em relaçao a pt•oposta do governo. dando·se as,::im grande impulso nas obras da 

Si é certo que a illustre commi:>são é digna estrada. (,lf!.!ilo$ apoiado.~.) 
<los maiores encomios pelo intuito patriotico Além disto, Sr .. presidente, qual o inconve~ ' 
que revela de filzer ec<Jnomias na q uadrn cli· nientc de consermrmos no orço.a.mento a. verba 
ma.terica que atravessamos. é taml:em incon· de 2.000:000$000~.. . · · 
testavel que desfechou golpes pt•ofundos em Si ella for esgotada., só luct'OS poderão advir 
serviço.os já organisados. trazendo como conse· a.Q povo, e pu-ra os cofres da União com a re- · 
quencia a desorganisação desses serviços em ceita. que arrecadar no prolongamento da es- , 
detrimento do interesse publico. troda, e si não se gastar a. verba, tica!'".i. no 

Sabe V. Ex. que a. economia. não es~1. em Thesouro o saldo para ser applica.do ao mesmo . 
não gastar os dinheiros publicas, mas em ap· ou a qualquer oturo serviço. Em taes condi
plical·os em despezas r eproductiva:;, desen· ções, deve ser restabelecida a verba. dos
volvendo as forças productiva.s do pa-iz. e aug· 2.000:000$, e neste sentido eu e os meus 
mentando assim a sua recéita. (Apoioclos,) coliegas da deputação mineira mandaremos 

Uma das verbas em que a illustrada com- emenda opportuna.mente. . . · 
miss.1o entendeu dever desfechar golpe cruel, P:~.rece, Sr. presidente, que ha propositado · 
e profundo, é a se.,"1linte : ~ Prolongamento governo em desrespeita.r as deliberações do 

· dtL Estrada. de Ferro Central do Brazil é re· parlamento sobre tão importante assumpto. ,. 
duzida a. verba de 2. 000:000$ a iOO:OOO$ :para pois que h a cerca de quatro annos tra.~ · 
conclusão do trecho de Sanw. Luzia a Sabar-.i. Jha-se no trecho da estrada de Sa.barà a Santa:·.· 
i00:000$(l00. » Luzia, na. distancia. de pouco mais de 24 kilo- -•, 

N'"ao ignora. V. El:., Sr. presidente, e a. il· metros !. . . 
lustr(, commissã.o, que para o prolongamento Ora, comprehende Y. Ex. ~ue si o governo. 
da alludida estrada de ferro, sempre se con- tivesse cumprido o seu dever ja,ha muito,esta- .... 
signou nos orçamentos do extincto regimen a ria essa estrada. nos margens do S. Francisco. 

· a verba de 3.000:000$, e sempre interessa- com enorme vantagem para o serviço publioo.- · 
vam-se . os. govern~ pelo desenvolvime_nto o SR. LAURo MüLtEa- Completa,como SY"$-: 
dessa prmcrpal arter1a de nossas commumca· tema de via.ç..'i.o importante. 
çoes, e as obras se faziam com a possível . ,.. ~ , ·. 
rapidez. o anno passado a mustra.da commis· O SR.. M.•l.:'iOEL FULGENcro- N~ po,~. por ; · . 
são, entendendo que era mister fazer eco- tanto, como repr~~n_tante da naça.o deiXar de . 
nomias; e que nem sempre essa verba era. censurar tanta des1d1a por parte do govez:no~ . 
esgotada no serviço a que era destinada, e meno~preço por um assumpto de tanta. un 
reduziu-a., não omtante os protestos da. depu- porta~c1a. . 
tação mineira, a 2.000:_00()$000. Este anno, O SR.. COSTA JuNtOR-.A. prova. dessa. .desi-
e ainda sob o · pretexto de economia , é dia esta mesmo no facto por V. Ex. lem-

. essa verba ainda reduzida de 2.000:000$ a. 'brado. 
700:000$000 ! • . . · . votamos a verba de 2.000:000$ para esse 

E' desnecessa.rio enca.recer, Sr. presidente importantíssimo serviço, no entanto só foi 
as va.n1a,<rens que advirão po.ra. o Paiz do des- despendida. a. quantia de 700:000$000. . 
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O SR. MAr-""Lt:L FUI.GENCio- Justa.mente e I da. cidade da Diamantina para o extremo norte- · 
umo...desidia, um descuido imperdoavel em de meu estado. 
uma. das questões mais· vitaes para o nosso Sr. p1•esidente, o serviço do correio da. ca.-
pa.iz. pital do Ouro Preto ate á cidade da. Diama.n,.. 

Não comprehendo eomo se quer fazer uma tina ê feito de dous em dous dias, ao passo 
tal economia! . . . que dalli pa.ra o extremo norte, e o mesmo· 

o SI!.. ARTHUR Rros-Não se gastou a verba serviço feito de quatro em quatro dias, de sorte 
votada 0 anno IJaSSado. que a correspondencia expedida desta capital e 

mesmo de Ouro Preto, leva IS, 20 e 25 dias a. 
O SR. L,\lrRO MIJI.,LER-0 facto de ter-se chegar á. cidade onde resido, e outros pontos

gasto somente iOO:OOO$. não é prova. para. di- mais longinquos do norte do meu estado. 
·minuir, mas para. augment.'\r as verb.'tS. Ora., parece que nos Otltl'OS 'habitant~JS da-

O SR. MA~oEr, F t:t.oE:-iCio - Peço a inter- quella importcmte zona., não fazemo~ parte da. 
venção da Cam:uoa pa.r:1. não consuma.r·se tr~o communhão brazileira! ... 
palpavel injusti~. Chamo it:;ua.lmente a n.t· Ha longos n.nuos tr".t u:dho paro. que se me
tenção do illustre mini~tro da industria, vi- lhot•e esse serviço, fuzenuo-o ta.mbem de dous 
ação e obras pnblicas para tão transcendental em dous dias de Dio.mantinn. em diante, e 
assumpto. e espero que S. Ex. intet'YÍI".Í. não obstante as minhas reclamaçües, e as 
de modo effica.z para. o rapido prolongamento reteiro.dat~ propostas da. directot·ia dos cor· 
da estrada central. l'eios de meu estado, nada. se tem conse-· 

O SR. CosTA Jul'\IOR dã um aparte. guido. Essa. reclamação, e protestos existem na. 
O SR.. ~1Ai'\OEr. FULGE.'\CI0-0 aparte do Repartição Geral U.os Corrêios desta ~pita! e-· 

meu illustrado collegn por S. Paulo surge· ainda uma ~ez. em nome dos interesses dos 
rlo-me uma outra considernção, U.e que me habitantes da.quella parte do pniz e que 
ia esqne~ndo. ta.mbem pagam impostos a União, peço no go-· 

Sr. presidente, surgem toclos os dias verno,nomeadament ao distincto ministro nü
dos estados do Rio de Janeiro, Mina~ e São neiro ,que :proporcionem com urgencía o me
Pa.ulo, reclamaç-ões contra. o modo irregular lho:ramento reclamado por tão grande popula.-
por que é feito o serYiç'o na estmdn. central. ç:ão que tanto prejuir.o soffre em suas relações' 

O SR. CosTA JuNton.-Irregula.rissimo. commerciaes e outras, por causa da. demora 
O Sa.. MAKOEL FÚLGENcto-Os desastres se da oorrespondencia · 

reproduzem qua.si que diariamente, tendo-se O Sn.. A:a:muR Rros-Depende quasi que ex
de lamentar a perda de muitas vidas precio· clusivamente do director dos correios de 
zas, e prejuizos no material da estrada. Minas. 

O SR. CoST.~ Jti!\'lOn.-Quando se concerta. O SR. MANOEL FtJLGENCIO -Mas as propos-
um.a locomotiva, quebram-se muitas outras. tas dos directores dependem d.3. approvaçã.odo 

o sn.. 111A..NOEL FOCGENCIO _ 0 serviço de governo :POrque as despezas são feitas Jlelos
tro.nsporte é pessimamente feito: as estações cofres da Uniã.o, e e justamente essa aprova· 
estão atopetadas de generos que se deterioram: ção que não temos podido conseguir. E sabe· 
o oommercio e a lavoura seffrem innumeros V. Ex. qual a despeza a fazer-se com esse me
prejuizos e quando espera-se melhorar 0 ser· lhoramento ~. . . A insignificante quantia. d& 
viço, os males como que se auguenta.m, JlOÍ.S oito contos de·réis, pouco mais ou menos. 
que ultimamente muitos objectns embarcados Espero, pois, que o governo a.ttendel'á. a 
nM estra.da.s ·desapparecem sem que 06 donos ~in~a recla~ação, que tem em seu favor a 
saibam qual o destino que tiveram, e quando JUStiça. (~u•to bem.) 
.reclamam, ou não são attendidos ou mandam Quanto a verba. do n. 23 do art. 1 o « Tele-
i.udemnizar os pr~juizos por um'preço tão di· grapho electrico » diz a illustre eommis.."â:o: 
minuto que não vale a. pena receber. (Apoia- «sendo 200 contos, da eonsigna.ção de 365:000$ 
dcs.) para o estabelecimento de novas linhas, destí-
. Sr. presidente, não preciro insistir neste na4cs á construcçã.o de S. Felix ao rio S.Fra.n~ 

to . 11 ·~ 1 cisoo: 5.6Q2:73~0Q )) . . 
assnmp por que e e es ... na conscienc a. pu- sr. presidente: como v. Ex. e a. Cama.ra. 
blica., e contra factos não ha. argumentos. a.ca.ba.m de ver, a illustre commissão destina 

Não sei e nem quero indagar quaes os re- sómente a .quantia de 365:000$ pa.ra o esta.
sponsaveis por ta.ntos males, omeu:fimêapon- belecimente de novas Unha-s, e desta. quan
ta.l-os e pedir a.o governo pa.ra remediaJ.-os. tia. manda dednzir a. .de 200:()(',()$ com des
(Muito bem). tino a construcção da linha. de S. Fefuç ao 

Em relação ã. verba.:.-correios-aproveitoa S. Francisco, 1lca.ndo por conseguinte sómenfu 
opportunidade ·para. recla;mar da tribuna. a. qumtia. de 165:000$ para todas as ontra.s. 
nm melhoramento no serviço, que e feito linhas a. construir-:-se. 
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O SR. ARTifVR Rros-Desculpe, V. Ex. não 
leu, não se da 200:000$ para a linha de 
s. Felix a S. Francisco. 

0 SR. MANOEL FULGEKCIO-Li com a maior 
attenção, e si não foi esse o ]_)ensamento de 
V. Ex. bouve erro de impressão, ou de re
daccã.o. 

O SR. SEvEru:-;:o VIEIRA-~ote V. Ex. que 
esta linlla vae aproveitar muito ao norte de 
Mina.<J. 

ver, chegam de quatro em quatro dias, e 
temos incontestavel direito ao prolongamento 
da linha. telegra.phica, da qual tambem o go
ver1lo auferirá vantagens. 

Chamo portanto, a attenção do Sr. director 
dos tetegraphos, assim como do respectivo 
ministro para. este importante e inadia. vel me
lhoramento, pedindo-lhes instantemente que 
tornem eifectiva alei que o manda execu
tar. 

:Mandarei opportunamente a. emenda redi
~ida. e conveniente ao n. '23 do art. 1° do pro
Jecto, afim tle que se eliminem os 200:000$ 
exclusivamenfu destinados ao pt>olonga
mento das linhas de S. Felix a s. Fran-
cisco. 

O SR. ARTI!t'R Rros-E' melhor que V. Ex. 
mande a emenda dizendo que os 365:000$ 
serão destinados para. o prolongamento das 
linl1as telegraphicas do estado de :Minas. 

0 SR. MANOEL FULGEXCIO-De.sejaria que OS 
cofL•es dt\ União permittissem que dotasse· 
moscom avultada quantia a verlJa. para o 
prolongamento das llo~sas lin11as telegrapllí
cas, porque não desconheço as Yantagens que 
resultam da rapidn. communicaç~ilo pelo iele· 
;,'l'apho: mas o que nilo e justo e que se des· 
tine para um ponto t.la. União a. quantia de 
200:000$, deixando-se o resto do paiz -ou· 
mente com a quantia de !65:000.5. (M<!ilos 
apoiados. ) · O SR. l\IAli;OEL FvLGEl'\CIO-V. Ex. está per· 

Aproveito a occasiüo, Sr. pre~ídente, para feitamente enganado, pensandl1quesou algum 
dirigi~ :10 governo uma outr<J. j11sta, reclama- egoísta, limitando-me somente o. pugnar :tJelos 
c;ão. interesses do meu estado. Rcpresentó aqm um 

Na ndmínístra.ção do nosso collega Dr. Gon- papel modesto (nao a11oiados); mas no meu 
çalves Chaves, quando pmidente de Minas, voto procedo sempre com a maior justiça e 
estabeleceu-se a linba tele,"T"J,pJüea da capital isenção de animo. (Jfuitas 'iJloiados). 
de Ouro Preto a cidade ele Diamantina.· con- O SR. ARTlluR Rros-Eu sou o lJ!"imeiro a. 
correndo a antiga província de :Minas com 1·econhecer, 
avult:~da. quantia. Chegada a linha a Día.man- 0 S ~/ • F . s· · 1 · 
tina, e deliberando o governo estendel-a ate 0 . R. ··•ANOEL ULG-E~clo- I ten lO o mal-
extrem.o norte, passando pelas importantes or mteresse no engradec1_ment~ d~. meu esta
cidades de S. João Baptista, Minas Novas, do •. tra.~albo com a .,..ma.tOr smceudade pela. 
Arassuf).by, Grão Mogol. Montes Claros, São, prosplmdade da Uma.o, p~rque J2ara sermos 
Francisco a terminar na cidade de Januaria . um col~sso, e t9rnarmo-no;; reS!!<lltados no ~s
votou a. assemblea provincial mineira a quan-1 tranger~o, !)recrsa:m?S estar uu~d?s na m~1?r 
tia de 110:000$ para auxilio das obras. Não . harmonm e cord1ahdade. (Apotadu~. mu,to 
sei, -porém, por· que motivo, <~bandonou-5e'bem.) • . . . ,. . 
esse traçado natural, que aproveitava a toda 0 que de~.JO~ em~ 0 peilido qu~ faç~ a illus
essa. extensa zona, e a linha se prolongou trada comml~s.ao, ... e q~e se de1~e mtacta a 
directa.mente para a cidade de Montes Claros, verba ~os 36v.002;;. pa~a o prolon.,amen~o ~e 
atrav~ando grande parte do terreno quasi nov;s _Jmbas tel~~'l.pb1cas. firondo a;o cr1teno 
deshabitado, e #ica.ndo priTada desse melhora- ~o ,o>erno e~pre.,al·~ na:queua;s ~mbas que 
menta toda a outra. e];:tensão, e populosa. JUlgar de mms convenH?ncuJ.. (Apotadns.) 
zona. O illustre deputado comprehende que si a 

Surgira,m reclamaçües,eenteudendo-me com Camara obrigar o governo· a destaca.r dessa.s 
o Dr. Baptista, entãodirector dostelegra:phos, verbas os 200:000$ para a linha de S. Felix a 
asseverou-me elle que se prosegueria -nos tra· S. Francisco. os 165:000$ restantes não :pode
balhos não só da linha para. Montes Claros em âío ser applicados com proveito. 
demanda de S. Fra.n~is~. como nos da outra, o SR. ARTHuR Rros _ Redusam s. verba a 
de accordo com o pr.tmlt!Vo tr~çado. . 150 ou a 120 contos, mas o serviço e impres-

Entretanto, nada se tem fetto em beneficJO cindivel 
dos habitantes da. extrema zona que estende- · 
se de Diamantina a Ara.ssuahy ate Grão Mo- O SR. MANOEL FVLGENCIO - O governo, 

I d t d d ~. · t d passando a minha emenda, poder-á. "'asta:r tod3. 
go ' quan o o es a o e •~Imas em concorri o a verba., sl· o seniço for imprescinJlvel, como 
e Iião hesitarà ainda érn concorrer para esse 
mel~oramento jâ. decretado, e parte em ex· afirma o mustre collega (apoiados) e por
ecuçao. tanto, não ha inconveniente em suppri.Jnir..se 

As nossas communicações se fazem com os 200 contos. 
gra.nde morosidade porque não temos por alli Sr. presidenie, na verba-Terras publicas e 
estra.das de ferro; os correio;;. como ja fiz coloniS!!Ção-pedida. pelo governo, realispu a 
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comm1ssao economi:l.S na importancia de 
1.603:733$333, íicando essa ...-erba reduzido ~ 
10.396:466..~667. Acompanho com pra.zer a H
lustre commissão nas reducções feitas, assim 
como em mais <tlgumas que julgar convenien
te, porque pt·ecísamos simplificar o mais pos
sivel esse se1•viç;o. (AzJoiados.) 

Sabe V. Ex. que esse ~erviço po.soa a ser 
feito a espenças dos est,dos, e para (Lquelles 
que não tiverem recursos, o governo devera 
dispor de pequena. verba <1fim de <wxilial-os. 

Neste serviço, e preciso dizer a verdade ao 
pa.iz, muito dinheiro ~e tem consumido sem 
conveniencia. ptmt o Estaclo, e em beneficio 
de muitl. gent.c que se tem enrequecido a 
:;ombr<~ delle (Ap<;imlfls; ;;mi'o bem.) 

Precisanws. si não ~ C.'lbttr de todo com esse 
sorvedom·o dos dinheiros publicos, procu
rar tanto qua.nto po~sivel evit;u· os abusos. 
ppoiarlos.) 

Sr. presidente. estm·~~ dentro em pouco 
convertido em lei o projecto que auto1•isou a 
emigrat;d.o chiueza, passMdo esse serviço a 
ca.rgo dos estado;, :ficarão muito reduzidos os 
onus da união. 

que devia ser conservada para. occoiTer a al· 
gumn- despeza urgente, e imprevista, que o 
governo veja-se na precisão de fazer a çathe· 
chese. (Ha di·versas apartes.) 

Entretanto não duvid<trei votar pela sup
pres~ão, deõtle que seja convencidq da. inutili
dade dessa verba. 

Eis o que occol'reu-mc dizer de·momenio 
sobre o importante assumpto de que nos oc· 
cupa.mos. 

O SR • .Tolo DE! A'VELLA.R.- Tem fallado 
muito bem. (A poiaclos.) 

O SR. ~!A:XOEL FCLGE;)ICIO- Aproveitando 
porem . a opportunidade , peço permissão 
a V. Ex., Sr. presidente, para externar pe
rante o meu paiz a minha. opinião sobre a 
qnest<1o financeira, que tem immediata rela
ção com o projecto em discussiio. 

Tenho ouvido continuamente neste recinto 
muitos dos meus illustrados colle,rras mostra.· 
rem-se completamente a.prehensivos sobre o 
í\Jturo ue nosso pa.iz, chegando alguns a. ru>se· 
Yerar de tribuna que a banca-rôta bate-nOS a 
porta. A i111prensa. por sua vez, com rara.'3 
excepções, tem secundado essas a:p:prehcnções 

O SR. URB • .\.NO DE Gol:VEIA-Mas existem os espalhando·se o panico por todo o paiz, quasi 
contractos .ia celebrados. ao ponto do desespero. 

O SR. 1L'I.:XOEL FuLGE"'cro-Paru. occorrer :Ma~. Sr. presidente, l1averá. razão :para 
as despezas com esses contracto3, parece-me tn.nto L. 
maio> que sufficienta a YerlJa consignada 110 Eu não sou dosoptirr."sta.s. e nem ta.mbem 
:projecto. . _ c! os pessimista..~. 

Com a emigração cl.linez.:'l., Sr. presidente, O SR. ALEXA.!\"DRE STOCKtEa-Basta um pau· 
melhoraremos r.om muito menor despeza, o co de p;;.ti·iotismo e criterio para resolver-

. serviço cht lavoura... mos as dificuldades. 
O SR. BuLllÕES dô. um aparte. . O Sn.. 1hNOEL F1:LVEi'\Cio-Com o ·grande 
O SR. MANOEL FULGENCro-v. Ex. com mteresse com que acompanho os negocias do 

quanto nã.o seja. lavrador, deve comprehen- meu paiz, sei que os governos, gastando sem 
der, com o criterio. e illustração do que é o menor criterio os dinheiros publicos, que 
dotado, CJ.Ue o tra.ba.Uw agricola em nosso Paiz representam o suor do poYo, e abusando cri· 
está completamente, desorganiso.do apesar minosamente do nosso credito, elevaram por 
dos rios de dinheiro que se teem escoado com tal fórma aliivida publica, que hoje despen· 
a emigração europea. (Apoiados.) E' convic· demos com o pagamento dos juros, amortisa.· 
ção minha que nas <'ircumstancias em que ção, e mais despe..~s da nossa divida interna. 

. nos achamos, ~ó a emigração chineza, 11oderti. e externü., a elevadissima somma de ..•.•. 
nos salvar. (Apoiados e ;1r't0 apoiado,; apm·les.) 40.745:960:)000. 

O SR. GLICERio-:Kão devemos tratar só- Sei tambem que os abusos conunettidos pe-
mente de 1à.vol"ecer a lavoura., mas tambem los B!i-ncos Emissores abalaram a confiança :pu
e principalmente de povoar o nosw terri- blica em.relaçã.o aos mesmos bancos, (·•poiados) 

~ 1 torio. de mane1~ !1 prodmir a ~es valorisação do 
'\1. 0 SR. ~1A~OEL FULGENCIO-Tranqui!lise-se noSS? me1? Cl!Cula~~· ( J!wto bell.l. ~ . 

v. Ex; o nosso:pa.iz é vasto, dotado de grande Selque a. Vlda. es~ hoJe q~ast 1mposs1vel 
· · fertilidade e riquezas, e o europeu continua.ra, para.~ pobre e dJffic~l pa_ra. or1co:_ em conse

.e. vir povoa.l-o espontaneamente, no intuito

1

. quencm da extraordmar1a elevaçao dos pre
de procuraJ.• 0 seu bem estar. (Apoiaâos e não ços de to~os os generos, e que todos est,es e 

· apoiados ) outros males, se accumulam para notarmos· 
• . . . um certo mal estar geral no paiz. (Apoiados). . 

Entro em duv1da, Sr pres1dente, s1 deve- Mas senhores, confiô muito na felicidade 
mos supp!imir a. verba-Catechese. Sei que e riqueza deste grande paiz, nas suas. enor- . 
esse serVIço esta a cargo dos estados, mas mes forças productoras, e nutro a. íiima. con
·sendo essa. verba apenas de 65:000$, acho "icção de que si o pai'lamento, e o governo, en· 
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trarem no caminho franco das economias, cor- dista Barfio de Coteg'ipe, um dos ma.is :pro
t.'l.ndo despezas inuteis, e adeando outras para eminentes chefes do meu partido, sentindo-me 
melhores tempos, dentro em pouco tempo descrente da justi~ e sinceridade dos pa,r
teremos debellado os males que nos a._~ber-- tidos, dirigi desta capital a.o partido conser
b:J.m. (Apoiados.) · Va<lor mineiro um manifesto, dantlo os motivos· 

o illustre relator da com missão de fazenda. que obrigavam-me a retirat· tL vida privada, 
que a. principio mostrava-se como que attet·- sem com tudo deixar d.e presta:• a.o meu paiz os 
!<\do sobre 0 mão estado tlna.nceiro do paiz. servicos comlHl.tiveis com minha.'! forças, como 
ainda. a. pouco expondo pet·.Lnte a. Ca.m.1.ra. :~s simples cidadão. Correr;i.o-se os mmpos e. 
nossas circumstancias financeiras, declarou despertado no retiro em que vivia, a 22 de 
que 0 rle[ici' era de 38 mil e poucos contos e novembro de 1889, pela. noticia da grande 
e que com economias e mais alguns impostos evoluç:1o política operada nesta capital a 15 

~ · d 1 11 d tl<l mesmo mez, com a quMn ela monarchia e 
pouco onerosos l""'eru1.mos e ;e ar esse c- a Pl"t1Ciama.;;.<1o da Republica., não hesitei em 
ficit. . :wceita.l-n, telegr<\plmndo desde logo a.ogover-

Si assim ti, como antípa.t.rioticamente pro- nadm• do meu estado pondo tí. sua. dispo~i~.to 
cU!"J.va.-se clesucredit:J.r o paiz pet•ante o es· os meus scrvir;os e escrevendo aos meus a.mi
trangriro e abo.lar no interior a cúnflanç;i. J:lU· go:> pa.ra. a.uxiliarem o governo na consoli· 
blica 1 ••• (Muito bem.) dução das nova.<; instituições. Escolhido pclo 

Xã.o, Sr. pt·esidente, não ha razão para t:tu- estado de Mim~ pa!"J. representai-o no pri
to al<wme, (que tantos mo,les nos tem causado) meiro Congresso republicano, entencli que não 
muito principalmente se procuramos melhor- devia neg;.n· M meu paiz, em tão difficil con
a.r prudente e cauteUosatncnte, as circum- junctm>a, meus serviços, e tenho collaborado 
stancias dosBa.ncos Emissore.~ . (r1poimlos c tuio com o meu voto, sempre meditado e conscien
aprriados.) · · ciooo, nã.o só para a conre~:~:iLo da nossa Con-

Por esta "occasiiio declaro O:L Cam;~ra. que sou stitui<:.iio como de todas as leis que a ella. se 
seguira.m, comparec:endo com a. maior pon

. contrario e emcampa.ção da emissfLO bancaria tualülade n. todas <\S sessões. (Apoiados.) 
porque considero esta m<did::~. ·um desastre 
pnra. o nosso paiz. (.1pJiados e 11e1o ap~ia- Prestei o meu apoio ao governo provisorio, 
das.) não por que o julgasse isentil de erros, mas 

( .. Com etreiU>s, senhores, a emcampaça-o tm- porque esses et'ros pareciam-me perduaveis 
dea.nte dos incontestaveis servicos que Jlres-

. r:i. como consequencia a quebra desses ban- to'lt gnian(lo este Paiz atravez de duvidas e 
cos, aos quaes estão presos o Banco do Br;,.zil, incertezas, por espaço de longosmezes, e ma.n
e outros, por grandes transacçCes, eom :profun- tendo a pã.z no interior, e 0 credito do pa.iz 
:lo n.balo para o credito do pa.iz e da tbrtuua. no exteriOl'. (.!lpoiq.do,·, muito bem .) 
particular. 

Com'em, pois emendarmos, ou sul.lStituir· Nl\ó conheci, senhores, o chefe do rroverno 
mos o pl'Qjecto, que sobre este assumpto a.pre- provisorio, sinão pelo q11e consta da historia. 
sentou a iUustrada. com missão, de maneira a patria a seu re~peito, nunca fui M Itnmara
restabelecer·se a confiança. nos bancos (apoiados ty, não u~via o menor favor ao seu governo. 
e nao apoiados; apar!es.) E' o que penso sobre mas dei o meu voto ao Marechal Deodoro 
o problema financeiro, que devemos resolver pam Presidente da Republica, (e assim· me 
com maxima. urgencia.. {"lfuito bem.) pronuncio por que elle .i<i não existe) porqu~, 
· Erá tempo de terminar, Sr. ?residente. tendo esse distincto Brazileiro feito a Repu

porque a hora já va.e muito adeantada e blica pelo seu grande prestigio no exercito, e 
devem os collega.s estar fati,crados. (.Niio tendo-a mantido no periodo mais deficil com 
apoi<v.los.) Mas tenho precisão de accentnar íla Jl(l.tr!o~mo, parecio.-me um a.cto d~ justiça. _e 

· tribuna a. minha posição política farei . gra:tidao, <~ar-se-lhe o lopr etr~tivo de p~I-
' no me1ro mag1strado da naça.o. (Apo•ados, mu•to 

. menor tempo possivel. . bem; apa~·tes.) 
VOZ!i:S-Ouviremos com muito prazer. Ao primeiro ministerio, prestei o meu 

·O SR. MANOEL FuLGENCio-Não sou repu- auxilio em tudo quanto pareceu-me rasoa.vel, 
blicano-bistorico, Sr.1Jre;idente, vim do rt>.gi· mas votei nominal e ;umbolicamente contra 
lllen monarehico, ao qual servi desde os mais muitas medidas por elle exigidas, e que eu 
verdes annos. trabalhando com dedicação e entendia se1•em contrarias ao intere.."Se pn· 
lealdade sob a bandeira do partido conser- blieo. 
vador,. cujo p~noramma. pa.reci~~:-me o mais Dado o desastrado golpe de estado de·3 de 
co~vemente para. proporcionar ao nosso paiz novembro, e rest.abelecida. a. lega.J.idade pelo 
a}t~rdade e r>ro~peridade a que. elle tinha. patriotico contra golpe de 23 do mesmo· mez, 
dn·etto. Nos ultimos annos, porem, quando • convocado de novo o Congresso Nacional, eu 
estava á testa do gov.erno o eminente esta-1 que havia recebido com a.ppla.usos o manifesto 

Camara V. V 40 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:42+ Pág ina 19 de 25 

314 Sessao em 15 de Setembro de 1892 

do marechal Floriano Peixoto, Yi-me forçado cessarias ao regular andamento dos negocios 
a negar o meu apoio ao seu governo, as~i- publicas. (Apoiados.' 
gnando o contra moção ai?resentada pelo meu Sr. presidente, fli. .servador na monar
distincto collega conselllelro Matta Machado. chia, sou conservador na Republíca, que de
Msim procedi, Sr. presidente não porque rles- ~ej o ver consolidada no domínio da paz e da 
conhece o merito pessoal. e os serviços do ordem para felicidade do nosso Paiz. (Muit~ 
marechal Floriano, prestados ao nosso ll:tiz; bem.) 
mais porque. tendo S. Ex. subido ao poder Antes de terminn.r, cumpro um dever pa
em nome da legalidade, haYia tambem rasga- triotico clmmando a. attençfio da. Cama.ra. e do 
do a Constituição, attentando com a forc;a ar- goYerno para. a indifferença, o desanimo, u, 
mada contra a autonomia dos estados, anar- descrença mesmo que laVl'llmno ~elo do poYo, 
chiZando~s. e concorrendo assim para o der· com manite;;to prejuízo para n cau~n. daRe
ramamento de muito .•angue brazileiro. (AZJoi- publica, apontando ao mesmo tempo as me
ados e mZo apoiados; aparl~s.) didas que julgo indislJent\avei..;; para levantar-

Na actual sessão, Sr. presidente, manten- se oespirito publico e consolidar-se as novas 
do-me ainda em franca opposição. porque o ínstituicüe~. 
meu patriotismo aconselha-me a não apoiar r Sr. presidente, e~force-se o parlamento e 
a um governo que commetteu os maiores actos lo governo pa.ra regutarisarem o regimen 
de viotencia por occasiã.o da decretacão do es- /emis5or, ao qual é indispensavel restabelecer 
tado de sitio (apoiadas, mio apoiarlo$, rwotcstos) .a. confiança por meio do uma lei cautelosa e 
que não quiz mandar :proceder a eleir:.ão de conciliadora, salvaguardando-se não só os 
Presidente da Republica. contra disposições direitos dos bancos, como os inteeesses da 
expressas da Constituição (apoi(ldos e niio nação: solva-se, quanto antes a. vital questão 
apoi(ldos) e que pela sua falta de orientação do fornecimento de braços á lavoura para 
tem creado a desconfiança e a uescrença que impedir a diminuição da prouucção agrícola, 
lavram no seio do povo (apoiar/os e nr7o apoia· nossa principal riqueza: regularise-se o ser· 
das) ·opprimido :pm• tantos males, que se teem viço de transportes nas estradas de ferro, 
avolumado dia a dk principalmente na central, facilitando-se a 

Esta nrinba opposição, porém, Sr. presi- importação e exportação dos gerreros do com
dente, é feita sómente no terreno constitu· mercio e da lavoura: estabeleça o governo 
ciona!, porque eu. assim como os meus col- uma política conciliadora, entrando-se defini
legas de minoria, o que queremos e chamar o ttvamente no regimen da. paz. da tranquilli· 
governo ao bom caminho, concedendo-lhe ao dade, que ·inspire confiança aos espíritos, á. 
mesmo tempo as leis necessaria.s para 0 re- fé, na grandesa deste paiz, e a Republica se 
guiar funccionamento do mechanisrno goYer· consolidara :para felicidade de todos nós. 
namental. (Apoiados; mtcito li.:m.) E v. Ex. {A;poiad~s.) São e~tes os meus princip~ de
comprehende que os governos precisam ter seJO~. e tudo fare1 :para que elles se realizem. 
uma opoosição.~ que lhe abra os olhos,aponte os· (Mu.~~o beJn.) . . . 
erros, desperte-os :para que sigam. 0 caminho E1s~ Sr. pres1dente, as despretencwsas const· 
da lei e da moralidade. (Apoiados.) dera.çoes ... 

UM.". voz-A opposiçãosensata é conveniente . q SR. C.l.SSI;\.XO no NAscnmxro-Muitoju-
ao governo. · dictosas. (.~po:ado.~ _qeraçs.) 

o SR !1-l'I.XOEL FL'LGEXCIO - Na Inglaterra o. s~. :MaNOEL Fu~GE.'II:CIO •••• ~ue m_e foram 
a opposição se denominn. opposiçiío a Sua ]-fa· suggendas P.elo .PrOJecto e:n di~ussao, e ~e 
gestarl,e- tal é a conYicção que teem os ingle- n~nhum merüo tiverem, (1wo apo•ados) serVI-
2es de que ella e um elemento indispen...<>a vel rao ~ menos para att~star que, no meu 
ao bom andamento dos neaocios publicos. coraçao.de vel~o pulsa amda v1saz o amor 

. "' _ da pa.tr1a.. (Mu,ta bem.) 
Por lnt?ha. parte, declaro, nao tenho a A v. Ex. Sr. presidente, e aos distincto& 

me:çor ammos1dade cont;ra o govern~, ~antes collega.s que ouviram-me com tanta bondade 
tenho ·para com elle motrvos de grat1dao pelo e a attenção, dirijo os meus mais sinceros 
modo correcto com qne ;:;empre proc~Mu para a,"''adecimentos, pedindo ao mesmo tempo a -
com o m~u estado, que se orgamsou sem illustrada oommissão do orçamento que at
:perturbaçoes ~ mas, antes de tudo, sou bra- tenda ao que venho de dizer em beni da causa 
Zlleiro, e heide defender os rlireitos dos meus publica.. 
compatriotas opprimidos. (Muito bem.) 

A minha opposição, porem, assim como dos 
meus colle,cras a minoria, ê feita no terreno 
constitucional, (apoiados da minm·ia) para que 
temos collaborado, e continuaremos a colla-

. borar nas leis orçamentarias, . e outras ne-

(Apoiadas, muito bem, muito bem. O orador 
c camprimentado par todos os deputados pre· 
sentes.) 

A discussão fica adiada. pelo. hora • 
Pa2Sa-se á hora destinada ao expediente. 

-./. 
/ 
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o SR. 1° secretario lê o seguinte. 

EXPEDIE~TE 

OfiiC[OS : 

Do Sr. 1° secretario do Senado. de 14 do 
wrrente, communicando ter· aquella casa do 
congresso enviado a sancção os autographos 
!lo decreto do mesmo Congresso conce
dendo amnistia aos individuas que tomaram 
:parte nos movimentos revolucionarios de 
Matto Grosso.e aos que se enT,·olYeram dire
cm. ou indirectamente nos do Rio Grande do 
Sul.-Inteirada. 

Do mesmo Sr., de 13 do corrente, enviando 
o projecto do Sen:ul.o referentr-. nos dias de 
festa. nacionaL- A' comrnissii.o de consti
tuição, legislação e j ustiçc.. 

Do mesmo SJ:., de 15 do corrente, commu
níca.ndo que com officio do Ministerio do Inte
rior, de 13 do corr•ente, foi devolvido áquella 
camara, o autographo da resolução do Con
gresso Nacional que prorog-a. a. actual sessão 
legislativa ate ao dia lZ de outubro proximo 
futuro, com a declaração de que a referida re
solução foi convertida no decef?tO legislativo 
de li do corrente mez.-Inteirada. 

Do mesmo Sr.,de 18 do corrente, communi
ca.ndo que com ofilcio do ):linisterío da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, datado 
de 12do corrente, foi devolvido áquella Ca
mara, sanccior.ado, o autographo do decreto 
do Congresso, queaut'lrisa. o gove1•no a. abrir 
no actual exercicio um credito supplernentar 
de 5.674:579$518, ao cambio de 27 di
nheiros por mil reis, á verba - Estrada 

. de Fer-ro centra.l-para o fim de Decorrer a 
rnelboram.entos da, mesma estrada.- Intei
rada. 

Do mesmo Sr., de 15 do corrente, en-viando 
as emendas desta Camara ao projecto do Se
nado que reorganisa o corpo de engenheiros 
na.vaes, e communicando que em sessões de 12 
e 13 do corrente, approvou as emendas rela
tivn.s aos artigos 2• e 9• ,á 2• parte do art. 12, 
aos arts. t4, 16~ 17 e 22, aos§§ 5• e.6° do 
art. 23; aos arts. 24, 25, 29 e 33 do § uni
co e ao a.rt. 48, e não póde dar o seu consen
timento às relativas aos arts. 3•, s• e ro•,á 1" 
:parte do art. l2,a.os§§ 2•, 3• e 4• do art. 23 ; 
ao a.rt.49 §§ 5• e 6• e ao art. 50.-A'scommis
llões de marinha e guerra e de or,amento. 
, Do mesmo Sr., de igual data, communi
cando que naquella llata enviou a sanccfto os 
autographos da resolução do Congresso Na
cional mandando cessar os effeitos da reformo. 
do capitão João Jose de Oliveira Freitas.
Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
O>mmercio e Obras Publicas, de 12 do cor
rente, remettendo o requerimento da Compa-

grzie Gemi1·ale de Chemim de Fer Brisiliens •. 
de 30 de julho ultimo e instruido com as in
formações prestadas pela Secretaria da. Agrí-· 
cultura.-A' eommissão de orçamento. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, de 
13 do corrente, remett.endo a mensagem que
dirige ao Congresso o Vice-Presidente da Re-·
publica., solicitando a. concessão de um credit<r 
extraordina.rio de 10.000:000$, ao cambio de 
27, para a renovação e reparos do material 
da esquadr-<1.-A' commis.."Üo de orçamento. 

Requerimentos: . 
Do tenente reformado Julio Soares de Mello, 

pedindo reversão ao quadro activo do e:x:er- 
cito.-A' commissão de marinha e guerra. 

De Guilhermina Gonçalves Amaro Cardoso, 
vim·a do tenente Ferna.ndo Antonio Cardoso
Junior, pedindo relevação da carga que foi 
impogt..1. ao seu tinado marido.-A' comillis...<:án
de fazenda. 

E' lida e remettida ú. commissão de obras' 
publicas e colonisaÇ'.ão a seguinte 

Representaçao 

Dignissimos Srs. membros do Congresso Na-· 
cional.- A.directoria da A~.sociação Commer~
cíal elo Rio de Janeiro, correspondendo ao voto 
unanime das classes que l'epresenta, vem 
res:peitosamente solicitar do vosso patriotismo 
a decretação de uma providencia que, no seu 
conceito,deve influir saluta.rmente na solução 
do proble::,a mais cheio de interesse para a 
grandeza nacional. 

Si e certo que o povoamento do -.astissimo· 
territorío do Brazil se impiie como a maior e 
a mais urgente das neceasídades para a utili
sação de suas -.;ari!l.das riquezas naturaes. não·
se comprehende que um paiz nestas condições
queira fazer odiosa selecçã.o de castas ou raças, .. 
impedindo a entrada dos indígenas da Asia e 
da Africa, como se os indivitlnos de tal proce
dencia fossem absolutamente invalidos e ina-
ptos para o trabalho. 

Sabe-se, pelo contrario, que a Africa suppriu 
ao Brazil os seus mais vigorosos trabalhadora& 
e pela historia dos Estados Unidos da America. 
do Norte, que tbi da Asia que lhe vieram do
ceis, perseverautes, sabios e pacificas immi
grantes. Condemnar,pois,estas mças; excluin-· 
do-as de cooperarem na e-xploração do solo e 
aproveitamento de suas utilidades,seria,q_uan-
do menos, uma ma orientação das proprias 
con veniencias. 

E' vastíssima .. a extensão territorial do Bra.
zil, e a Republica. isenta 1e preconceitos C<Jn-
tra esta ou aqnella raça.jamais deve regatear
espaço e guarida a quantos vierem acolher-se-
sob a égide de suas instituíções, attrahidos- · 
pela benignidade do clima. feracidade do solo e· 
brandura. dos costumes desta. pa.rte da Ame
rica do Sul. 
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.i directoria · da. Associação Commercial do 
Rio de Janeiro não tem absolutamente em 
vista solicitar a intervenção d.ireeta ou o sub
sidio do governo da União pa.ra attrahir ns 

· correntes immigratoria~ da Asia ou Africa ; o 
que pede e instantemente, constituindo-se in
terprete fiel dos sentimentos unanimes das 
ela...~ em nome de q_uem fa.l!a, é simples· 
mente que se levante o interdicto creado :pelo 
decreto n. 528 de 28 de junho de 1890, regi
meu incompatível com as instituições franca· 
mente democraticas do paiz. 

E' chegada a opportunidade de pronunciar· 
se o Congres...<:<> Nacional, permittimlo a entra
da de immigrantcs indigena.s tla Asia ou da 
Africa medeante a.s condições que parecerem 
razoa.vei.s, mas que se tornam praticamente 
possi.veis po,m os interessados e confiantes na 
aliás incontestavel aptidão e provada energia 
dessas ra.0a::;. 

Dignai-vos, Srs. membros do C<mgresso Na
cional, acólher benevolamente esta represen
tação, que traduz a aspirar,:ão ardente e o voto 
de classes numerosas. possuídas ele a.crysolado 
patriotismo e sinceramente empenhadas no 
ra.pido progresSCI e engrandecimento do Brazil. 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 189-2.
Honorio Auptt.WJ Ribei,·c. presidente interino. 
-Augusto W e_quelin.- Henri Leuba.-Her
mano Joppert. 

Passa a mostrar o estado em que se acham 
o:> negocias munictpaes. Por infelicidade ainda 
não foi possível dar {t administração do muni
cipio um curso mais regular. Salienta factos 
que provam o :pessimo estado desses negocias, 
lembra. como os dinheiros do município teem 
sido gastos ou inuJtimente, ou em despesas 
muito :produtivas mns das quaes o orador não 
tem nenhum conhecimento. 

Conclue voltando a tratar da immigroe-:io 
chineza.. Promett.e que na 3• discussão do 
projecto, ha. fie occup:w a tribuna pa.ra de
monstrar à Ca.mara. 03 pessimos re~nltados 
que ella ha de procluzir no Brazil. (.'lJloiados, 
muito bem.) 

O Sr. HoJ.neroBaptista.lembr:t 
que lla dias teve a honra de apresentar á 
considera(:-ào da Camara uma representat,iio 
de alumnos das diversas escolas superiores, 

Decorrido j:.i. o :prazo determinado no art. 
107 do regulamento, pede à mesa que sub· 
metta e~sa representação :i. decisãó da a.sse:n
blea, collocando-a. na ordem do dia dos tra
balhos. 

O Sr. Cassiano do Nasci
ntento e port..'tdor de uma representação 
afim de submettel-a á consideração do Con· 
gresso Nacional. . 

No dever dejustifical-a, dirá em poucas pa-
0 Sr. Vinhaes sente vir trazer para lavras á Cama1·a o que é, e do que se 

a. ca.mn.ro uma nota discordante, quando a trata. -
maioria. dos Srs . deputados acaba de abrir A Ca.ma.ra. sa.he quanto o ora.dor e avesso a 
uma nova era :pal'lt a nação. O chim vae estes pedidos de fú.vores a companhias, a re
chegar, em abundancia, aos milhares, tra· speito de isenção de direitos; mas durante a. 
zendo <' prosperidade que os seus apologistas actual sessão tem visto passar tantas conces· 
entendem que elle nos :póde dar. Mais alguns sces de isenç:ão de direitos que, e por tratar-se 
dla.s, e ha de ser tamanha. a nossa fortuna que de interesse local da sua terra, · e por ap:pel~ 
com certeza nos cahirão gallinhas assadas <lo larem para. o orador. sente-se no dever de· 
ceu. (Riso.) apresentai-a a Camara, tanto mcis quanto 

Em<Juanto esses salvadores da nossa pn.tria. esta rep1•esenta~:ã.o tem por si muito bons di-
não atravessam o Pacifico e o Atlantico para reitos. · 
nos vir transformar em terra de Promissão, Existe na cidade de Pelotas unia compa
. permítta-se ao orador que venha mais uma nhia bydraulica encarregada de fornecer agua 
vez tratar de um dos :flagellos da nos...~ POPU" a popula.ç-d.o daquella terra., 
Ia.çã.o, o abastecimento de carne verde . Os Fez essa companhia obras importa.ntes e 
cpnselheiros municipaes, que haviam abando- com o andar dos tempos se verificou que ba· 
nado as sua.s cadeiras para esperar a solução via falta de agna e que dentro em muito 
que o Sr. ministro do interior entendesse dar pouco tempo esta ~eria absolutamente insuf· 
ao contlito por elles aberto com o Sr. preSi· ftciente pMa abastecer a população que a.u· 
dente da lntendencla, acabam de voltar ás gmentava todos os dias. 
suas cadeiras para deliberar sobre a que."ião da Essa companhia tinha sido fundada. com 
carne verde, acr.eitando uma proposta em que garantia de juros, com certos favores doEs· 
alguem se compromettia a depositar carne na tado e em compensaçã(i ta.mbem faria favores 
·estação de S. D10go ao:preço de $600 por ki!o. ao Estado fornecendo ~a. ás repartições pu
E' preci:;:o notar que ha um proponente que jã. blicas e a tudo que diziã. respeito, directa ou 
se ·comprometteu a depositar Ia a carne ao .indirectamente o interesse publico local, el!ta.· 
preço de $560. dual ou federal. . · · 

· O orador pen..~ que o Sr. ministro do inte- 'Verificada. essa ditliculdade a. companhia re.-
terior não sanccionava. semelh~nte disparate. q11ereu licença .ao 'E3tado para. fu.zer no~ 
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obras, e uma modificacão no seu contracto, 
resultando dessa. transformação perder acom
panllia. a garantia de juros. Ficou com os 
mesmos encargos, concedendo-se-lhe o direito 
tle augmentar o seu capital e fazer novas re
presas para que o abastecimento fosse com 
pletoe afim de que a popula.Ç:ão não sentisse 
falta de agua,. 

Para esse fim, porem, a companhia precisa 
introduzir certos materiaes . 

oro, da época desta modificação de contra
cto, ha tres annos a esta parte, o cambio 

· mudou Nessa época. o cambio estava ao pal', 
. mas hQje, com o nossa. . moeda depreciada., a 

comp:mlüa esta. na impossibilidade de cum-
prir o seu contracto. . 

Si se tratasse sümente de interesses da. 
compaullia., ella que pe~e; mas, quando 
se trata. t.a.mbem de intet'tl&.--e da terra que o 
orador representa,que esta amea.ç:ada de ficar 
sem um melhoramento mil. não hesita em 
r-erfilhar este pedido. · · 

Tudo esta perfeitamente redig;do nesta p2· 
tição e na relação que a acompanha vem bem 
explicado que a. companhia carec~ da isen~J.o 
de direitos p~ra tornar realisaveis as novas 
obras, que coiitractou com o Estado. 

Os ma.teriaes teem de vir da Europa, e a 
oompanhia vê-se. em difficulda.des para. poder 
obtel·os em vista do excessivo pt·eço do ouro. 

Feitas estas considerações-que ao orador pa
rece que .justificam até certo ponto o pedido 
da em preza, requer ao Sr. presidente para. en
viar a representação á. commi.ssão de fazenda 
e industrias. para. sobre eU a. emittir parecer no 
sentido de se conceder ã. companhia a isenção 
de direitos do machinismo e material de que 
precisa e que tem de importar do estrangeiro, 
visto nã.o lla.ver no pa.iz. 

Envia. á mesa a representação á qual o Sr, 
presidente teriL .a bondade de da.l• o de'lido 
destino. 

Vem á mesa, é lida e enviadc\ á commissão 
de fazenda a seguinte 

Represent~ç;to 

lllustres membros do Congresso Nacional 
- ·A Companhia Hydraulica Pelotense, com 
sede na. cidade de Pelotas, estado do Rio 
Grande do Sul, pelos seus directores abaixo 
~ignados, vem respeit.osamen~ solicitS.r a. 
li!ellção de direitos de impo1•tação pa.ra os 
mateciaes, constantes da. relação junta, que 
lhe são necessa.rios 11a.ra. dar cumprimento ao 
contra.cto que, em additamento ao primitivo, 
elrectuou com o governo deste esia.do em 
~ta de 28 de novenibl'O de 1888 e qus aqui 
a.Junt.a por cópia., pelo. q.ua.l está. obrigada, 
sem garantia de j~- sobre o capita-l a· em
Pl'flg'<l.r, a. augmentar o volume. de agua pre~ 

c~so para c~mpleto abastecimento da popula
~ de$ta ctdn.de, quer actual, quer futuro. 
ate findar· o prazo fle seu privilegio. . 

E' sabido quanto é d.ifficil na época pre
s~nte dat· cumprimento a contractos eff'ectua
dos lia mais de tres annos, quando a ninguem 
era dado prever. não sr} a excessiva. e nunctt 
esperada l1aixa de cambio internacional, tor
nando extro.ot•dina.riamente caros os materiaes 
a importar, como ;\inda o retrahimento dos 
capitaes·necessarios para levar a efteiw os 
compromissos tomado;;, retra.llimento este que 
obrigou esta companhia a S<t~:rifica.r os inter
esses dos accionistas anteriores, bonific:1ndo 
em 20 "To as novas acções, cuja. bonificação no 
valor de 80;~ roi reti1·ada dos bens adqui
ridos pela. cornpa.nhia, a.lêm dos que o forum 
como capital primitivo, afim de poder con
se,<TUir os meioS p1·ecisos para dar cumpri
mento ao sel! contracto. 

A.ccresce que, sendo o fim da companhia o 
fornecimento de um genero de primeira ne
cessid:tde, sujeito a preÇtJs determinados em 
contracto pelo governo do estado, e sendo 
obr-igada. a fazel-o gratuitamente as reparti
ções ou edificios pu blicos íederaes, estuduaes 
e municipaes, além do serviço. de incendios 
(condição 6• e 7" do sell primitivo contracto). 
em caso nenhum "· sua. renda., s~ja qual for o 
progl'esso da cidade no prazo do _pri-vilegio, 
poderà subir alem dos limites razoavei..s como 
compensaç:.ão modica do capital empregado. 

Nã.o se trata de uma empreza. que com os 
favores que solicita poS<,--a a seu arbitrio des
envolver as fontes de renda e usufruir no 
futuro vantagenS extraordina.rias. 

Em vista disso, pois. confia. esta. companhia, 
que essa illusu-e rot•poraeão. que já. em ou
tras pt•etenções identicas tem manitestado o 
seu intento justiceiro, pr~ta.rá a. devida a.t
tenção ao pedido da supplicantee dignar-se-ha 
deferir -lhe o que solicita como é de .justiça.
E. R. M. 

Pelotas, 13 de julho · de 189-2 • .....;. Joaquim F. 
da Costa. Leite, presidente. - Felix Antonio 
Gonçall)es.- Julio Joo!o Gil.- J. R. Per~ira 
,S()b,·iJtko, gerente. · · 

Noi-a d.as machinas, m-aterias e ma,~::r(aes ·ne~ 
cessarios aar.a. a construcção dos melhora
?nentos pa1·a o abastecimento de agwz potcc~ 
'Vel da cidade, con(o~1ne o projecto redigido 
pelo C?tgmheiro Sr. L. Cttssan e opp1·ocado 
pelo govm·no do esrado do Rio Grande ão 
Sul, em 2 de maio de :1.892, a saber: · 

Motores cFarcot» de 4 ga
vetas C<lrliss aper!ei~ 
çoado da. forca de 60· · 

Quan~i · Pe~o eia· 
dade kilos 
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cavallos com seus respe
ctivos tubos e accessorios 

'Bombas «Ba.illet et Ande
mar» de 2000 litros por 
minuto, corn,pleta. com 
canos de aspiraçio e 
mais accessorios ......• 

·:Caldeiras «Oollet» inexplo
siveis de 36"'2 de su
perficie de aquecimento 
com s( tomadas de va
por, manometros, níveis 
de a.gua, ferra.menta,ca
nos e grelhas de so bresa· 
lente ............. r ... . 

"'I'orno para tornear, ban
co de 2,0125 de compri
mento com 21 engrena
gens diversas, chaves e 
accessorios ............ . 

Eigornas para. forja.r, l de 
90 kilos e outra de 40 •• 

"Torno com respedivo ban· 
-co de ferro ........... . 

Um sortimento rla limas 
diversas .............. . 

'Ferro ·em vergalhões re
dondos,quadrados e cha
tos, de diversas dimen-
sões .................. . 

.Aço_ em b2-rras de diversas 
dimensoes ...... ·• .•. , ... 

·Tarracbas completas .•••• 
·Chaves inglezas de diver

sa.s dimensões •...•••..• 
Ferramenta para forja e 

pa.ra a machina de fu· 
ra.r .................. . 

Ma.china. de furar, Piat 
n. s .. , ........... , ..... . 

!Forja cem ventilador de 
2 corpos .............. . 

.serra circular, «ArbeY>> 
completa de0,80 de dia-
metro ............... .. 

Folhas pa.ra. serrC~o circular 
de sobresalente ..•••.••. 

.C a de rnaes di1l'erenciaes 
com 40 metros de cor-
rente cada. um ........ . 

cabos de cail.bamo de di-
versas dimensões, rolos. 

<lol'l'eias para. transmissão. 
Ma.cacos de parafuso de 
. 4. 000 kilos de força .... 
.Accessorios de ofllcina, co-

bre, metal branco, lu
briftcadores e ferramen· 
ta. diversa ............. . 

Forjas volantes •••••.•••• 

2 

I 

2 

1 

1 
2 

6 

l 

1 

1 

G 

2 

8 

2 

4 

16.000 

7.500 

12.000 

1.200 

130 

140 

jOQ 

Borracha vo1ca.nisada em 
faxas de diversas di-
mensões .............. . 

ToL're de fer1•o de 30 me
tl'OS de altura. .....•.•. 

Estacas de ferl'o com lJB.
rafusos e chapa. de re
tençeo de 0,15 de dia.-
metro ............... .. 

Arrebites, pa.rafusos e 
porcas ................ . 

Reservatorio de chapa ue 
ferl'O ga.lvanisado com 
escada, corrimão e para-
peito ................. . 

Fluctuador graduado au-
toma.tíco .............. . 

Ta.mp:~. do l'eservatorio de 
ferro g-aJva.nisado ••••.•. 

Para-raio de leque com o 
respectivo conductor .• 

Ca.nos de ferro do systema 
«Petitl> ............... . 

de 0,30 de diametro, 400 
metros com acces..."'rios. 

de 0,125 de diametros, 
1.200 metros com ac-
ces,.sorios .............. . 

3 · 000 de 0,75 de diametros, 4.500 
metros com a.ccessories. 

500 Canos de 0,215 de diame-
75 tros, 315metros sem ac· 

cessorios ............ .. 
2IJ de 0,50 de dia.met1•os, 120 

metros sem accessorios 
Ventosas a.utomaticas de 

100 0,375 de diametro ...... 
Registros de descarga, •.•• 

250 Torneil•as-va.lvula.s ....... · 
Registros de parada ..•... 
Cano. de chumbo de 

300 0,00625 ............... . 
Carros de chumbo de 

400 0,009 ................ .. 
Idem idem de 0,0125 ..... . 
Ferro a. l para o ediftcio 

30 da.s macbinas de 0,30 de 
altura e 8,00 de compri
mento, metros .....•..• 

300 Ferro a. I de 0,22 de altura 
e Ci,50 de comprimento 

400 metros ................ . 
170 Arame de ferro galvani

zado para a. linha tele-
200 pbonica. da repreza. a.o 

escript.orio da compa.· 
nhia em Pelotas. metros 

300 isoladores de por-
700 cela.na. ou de Vidro 
159 para. telephone. 

1 

4 

2 

JO 
10 
10 
lO 

130 

20.000 

94.000 

4.000 

11.000 

150 

230 

100 

60.0000 

' 65-000 

73.000 

41.000 

71.000 

2.500 
3.950 
2.700 
1.800 

4.500 

5.500 
7.500 

15.000 

2.700 

7.000 
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5. 000 tijo1os rafracta.rios 
para revestimento 
das caldeiras. 

Total, toneladas .. · . 409.245 

Pelotas, 3 de julho de !892. -Joaquim P. 
da Costa Leite. presidente. -Julio S. da .Silva. 
-FeUx Ar~tcmio Gonçal1les-J, R. Pc,·eü·aSo· 
.brinho, gerente. 

Veem á mesa as se.,nuintes 

.Declat·açües 

Declaro que,si estivesse presente u s~ssuo de 
hontem, teria. votado contra o art. 1 • do pro· 
jecto que permitte a livre entrada no territo
río da Republica a immigraçiio de nacionali
.dade chineza. e japoneza.. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 189"2.-
Dutra. Nicacio, · 

official ele fazenda. de 2• classe Antonio Ma· 
ria no Barreto Pereira Pinto na. effecti v idade 
do posto de 1° tenente em que foi graduado, 
passando sua graduaç-ão à do posto imme· 
dia to. 

Art. 2." Revogam-se as diSJ;l03iç~ões em co·n· 
traria. 

Sala das commissüe~. 15 tle setembro de 
1892.-L. PilyHeiYas.-F,·ues ele& Crt&;,-Alci· 
das Lima, 

.Da p•ojeçto ~t, 139-180:2 

O Congresso Nacionnl resolve: 
Art. l." Fir,a. autorisado o Poder Executivo 

a. conceder ao I" escripturario da. Tltesouraria 
de Fazenda do e;;tado uo Amazonas Emiliano 
Olympio de Carvalho Rebello, um anno de 
licença, com 03 vencimentos a que tiver di
reito, pa.ra tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Declaramos que, si nos achasse mos lJOntem Art. 2. • Revogam-se as (lisposi.ções em 
presentes á votação do projecto que a.utorisa contra.rio. 
a introducção dos trabalhadores asiaticos, te- Sal:! das commissües, 15 tle setembro de 
riamos votado contra.. 189'2.-JiYóes de; Ct"U:.-L. Filgueil·as.-Alci~ 

Sala das s2ssões, 15 de setembro de 1892.- des Lima. 
JoseMariano.-Ju1lencio de Aguiar. Vão a imprimir, para entrar na. ordem dos 

Declaro que. si estivesse presente hóntem á tra.lJalhos, os seguintes 
votação do art. 1• do projecto n. 144, teria. 
vQtado a favor mesmo. 

Sala. das sessões, 15 de setembro de 1892.
Dr. Ferrei1·a Pires. 

Declaro que votei pelo anno de licença pe
dido pelo Sr. Emiliano, emprC!,TB.do da Alfan-
de.,<TB. do Amazonas. · 

Sala daS sessões, 15 de.setembro de 1892.
Almino Affonso. 

PARECERES 

N. 9"Z- 1892 

Inde(e1·e o 2·equel'i·me,1to em qt~e Francisco 
Cnt;; péie concessüo para a. consh-ucção, v.so 
e goso de wna estrada d~ {eri'O de Santos a. 
S. Bento elo Sapucahy, no estado de Sao. 
Pat'l~ ' 

Votámos em favor do :projecto n. 183 deste 
anno, restabelecendo a lei n. 3,403 de 24 de Foi submettido ao estudo da commissão de 
novembro de 1889, com as modificações que obras publicas e colonisa.ção o requerimento 
indica., é fixa 0 prazo dentro do qual devem do cidadão. Francisco Ct'u;, pedindo ao Con· 
os actuaes bancos de emissão entrar no regi- g.;-esso Na.CJ.onal a concessa.o para a construc
men desta. lei, sómente no intereSse de a dis- çao. uso e goso (le uma. estrada de ferro, do . 
~ti.r e substituir na 2• discusão ; porquanto porto de Sl!;lltos a S. B~nto do sapucahy, no 
não acceitamos de modo algum a enca.mpação estado de :s. Paul~. _ .. 
das emissões dos bancos por parte da União. . Posro .que a projectada ~trada se dU'IgiSse 

. a frontemt do estado de Mmas, ella em todo 
~a.la.. das sessões, 15 de setem~ro de i89~.- seu desenvolvimento parcorria o territorio de 

.-G~1ceno.-Lauro Mtt!~er,-FeltSbeUo Fretl·e. s. Paulo. Attendendoa. essa. círeumsta.ncia, a 
Vão a. imprimir as 8ec"'llintes commissão de obras e colonisaçã.o procurou

se informar da conveniencia que, porventura, 
visse em: sua. construcção o governo do estado 
de S. Pa.ulo. 

.REDACÇÕES 

Do projecto "· 156-1.892 

O Congresso Nacional resolve: 
• Art. 1.• Fica o governo a.utorisado a consi· 
·de:ra.r 11. reforma compulsoriamente dada · ao 

Em informação tra.nsmittida á commissão, 
por intermedio do Sr. ministro da a.gricul~ 
tura, o poder competente daquelle estadojul• 
ga. que- a estrada em questão não attende & 
nenhum interesse publico e que e absoluta-
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mente desnecessario. depois da promulgação 
da lei n. 29 de 9 de junho deste a.nno. 

Nessas c:mdições, é a commissão de obras 
publicas e colonisa.ção de par~cer que ooja in
deferido o l'equerimento.' 

Sala das commissões, de setembro de 1892. 
-Antonio Ol!fntlro, presidente.- .To.<ti Be~;ila
qttc~.- Joa1t1im PermuaiJv.cn.·- UdJano Mm·
COit~lcs.- flH:I'·t;t? Vinllacs. - !co do Prar.lo. 

'X. 03-IS!J2 

Indefere a 1)diç•7o rlc il.f/?n<o .Tt1f. i,> de illi.·an• 
ela c outro .<nb1·.; cJn~e~.,,M rle privilcflio Jla ;·a 
COII$!TilCÇt20, !l~O C yo.~n 1/c lltill~ e<tt•at/a de 
{er1·o quc,p:11·tindr-rle Cuy!l.bé .•c tlirija de !1•1~ 
lado a Coru mbti e de Ol4ti'O a ill•.u~lo~ 

do corpo de macbinist.as da armada todos os 
machinistas extraord.inarios, que contz.rem 
mais de I O annos de servico na marinha de 
guerra, é de par ecer que, á vista. da inlbr
maçi'io prestada pelo ministro da ma.rinlti!., 
seja ella acceíta, pelo que otrerece o seguinte 

P :·oj ecto de lei 

O Congresso Nacional decret.1.: 
Art . I." Fico. o governo o.utorisado a con

$Ídct~tr nos quadro,; effectivos do corpo de 
ma.chinista da at·m:ula todos os ma.chinistas 
extrn.ordinarios que cont:l.m mais de 10 annos 
de ~ar\·i~o na. ma.rinlm de ;;ucrt·:t, com boas 
inlormações. 

Art. 2." Ficam revoga.do.s as 1lisposições em 
contrario. 

Sala. d~s commi$Sues, 15 de setembro de 
Os cidauã.o~ Affonso Julio de :\li ranJa. c Luii 1892.-B. rlc s. illarcos, presidcnte.-.il!a!·

Augusto dtl Loo.rdo cardoso pedem ao Con- ciemo de Jlfayaili.:Tes.-M. Valladiio .-Paultt 
gresso Nacional a conccSi:ão do prh•ilegio para. Ar gol/o. 
construc~-ão, uso e goso de uma estl"o1da de 
ferro q11~. partindo de Cuyabit sa dirija. de O Sn.PREstDENTE designa para 16 a seguinte 
um lado a curumbá e ele outro :t Mo.náos. ordem do dia: 
Pedem igualmente que o privilegio se,ja con- Ia p:l.rte (até ás 2 horas) - 2 .. discussão do 
cedido por 80 nonos, bem como a gar-c~.ntia de projecto n. 151, deste anno, creando uma. 
juros de 6 "l• e os favores do clecr~b n. 862 colonia correccional no proprio nacional deno
de 16 d~ outnlJro de 1890. minado «Fazenda da Boa Vista,»- na Parahyba 

.A commissfio de obra.s publica.s e colonisa- do Sul, estado do Rio de Janeiro; especifica os 
ção não encontrou, nos papeis dos peticionao· individuas que a ella pódem ser recolhidos e 
rio~, estudo algum quejustitlcasse o que al- dando outras providencia.s. 
legam, quanto a necessidade e c·mveniencia 3~ discussão do projecto n. 115, deste anno, 
da estrada que -pedem. Nem prvcerleram elles a.utorisando o governo a transferir para as a.r
m~moao mais leve recoahecimento topogra- mas de infantaria e cava.l.laria, conforme a.s 
phico da zona que teria uep:rcorrer a estrada, habilitações de cada um, os offi.cia.es do exer
elimitara.m-se a apresentar uma summaris>i· cito, promovidos durante a guerra do Para
macopia.de um trecho do ma.ppa doBrazil,onde gua.y par~ a de artilharia, que nesta. se acha
se a.cham as cidade; qne apresentam a.quelles r.em _!!em ~e~ ter áccesso por falta de ha.bi-
pontos forçados. lita.ções sctentificas. · 

A commissão é,pois,de parecet• que seja in- 3• discu~são do projecto n. 109 .A, deste 
deferida a petição. anno, opinando no sentido de ser approvado o 

projecto n. 109 deste a.nno, que crêa, con
- Sala. d_a.socommissõe;, ~e se~smbro de 1892_. junctamente com a. escalá de macbinista.s. um . 

Antomo lyntho. prestdente .-A1~usto v,. curso de na.utica. no estado do Pará· e lhe di 
nl1aes.-Urbano, Ma~conrles. -Joaqutm Pel'- organisação. ' . 
namlmco.-lose Be'lalaqlla.-Ivo do Prado. Continuação da. 2~ discussão do projecto n . 

PROJECI'OS 

N. !94 -1892 

155, deste anno, autorizando o governo a..con
traeta.r com o engenheiro Melville Hora as 
obras que se propõe a executar, por si, ou 
companhia. que organizar, na ilha das Enxa
das, no porto e babia do Rio de Janeiro .. me-

Amorisa o ao-oemo a considerar nos gtfadrbs deante condições que e.:;tabelece. · 
effectivos do corpo rk machinistJ.ts. da armada continuação da 3> discussão do projecto· 

···todos as m.achínisla3 extrao1·dinar iosgv.eco,.- n. 143 .A, de 1891, regulando a.s relações·en
tam mais de 1.0 annos.de se·rviç_!> r.a marinh:z tre locador e locatario; 
lle guerra, com boat tnformaçoes 2• discussão do projecto n·. 81, do anno pas-

' . . _ . sado, regulando as promoções na. armada. em 
A comDUssao de marmha e guerra, a quem l tempo de paz e em tempo de guerra ; · 

fot presente a. em~nda do Sr. deputado ~elson 2• discussão do projecto n. 145 A,. do anno 
de Vasconcellos~~ forças de mar, a.utortsa:ndo pas~o, mandando rea.J.isa.r, por concurrencia· 
.o governo a cons1derar nos quadros e1l'ectivos pobhca., a.s obras publicas federa.es que devem: 
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ser constrmdas exclusivamente a expensas da Discussão unica. do projecto n. 188, deste 
União, podendo ser tam"bem por administra- auno. autorisamlo o governo a abrir o credito 
çiío as obras milítar2s, as de grande urgencia necessario para índ~-mnisar no corrente exer
e as de pequena importancia; cicio o Sr. Au~usto Francisco Maria GlazioU: 

2• discussão do prejecto n. -85, deste anno, da quantia de 9:4258l44,importa.ncia das des
autorisando o governo a rever a tabella dos :pezas feitas na coilserv~ção do jardim do 
vencimentos dos officiaes da armada e classes Campo da Acclamação (Pmça da Republica.) 
a.nnexas e a ref01•mar o conselho ntt val ; Discussão unica, lio pro,jecto n. ISO, deste 

Continuação da ~a discussão do pr-ojecto anuo, relevando a prescdp~.ão do tempo de
n. 122, deste anno, reorganisando o Supremo corrido desde 14 de dezembro de 1859 a 28 de 
Tribunal 'Militar; agosto de. lSih n: Carolina Luiza de Oliveira 

Continuaçilo da 2• discussão tlo projecto PereiJ•a. Pinto para o fim de polleL' receber o 
n. 192, ftxando a despeza do 'Ministerio da. meio soldo correspondente áquelle tempo. 
lndustrin, Víac;oilo e Obras Publicas para o ex- Discussão unica. do projecto n. 189. de$te 
ercicio de 1893. anuo, •~utorisando o Poder Executivo a con-

!!• parte da. Ol'dem (á~ 2 ll01·as ou n.ntes) crdet' ao cabo de esquadt'a relbrmudo João 
-Discuss:io unica llo adtlitivo 11. 23 F. ueste Coelho de ~Iello a. pemão de 500 réis •lit\rio~. 
anno,(<~dditivo destacado do projecto de ld das Discussão müct\ do projecto n. lií, deste 
1orcas de tert•n, mandando rectltlcat•. no sen- anno, autorisando o governo a. dispensar do 
tiuo que indica, as patentes de reformn<los dos ex .. me de trigonometl'ia João Ribeiro, para. 
gene1·aes cujJs J':•lbrmas, Yoluntarias on não. matricular-se na _Faculdade Liv-re de Direito 
tiverem sido effectuadas ou mandada< com- da Capital Federal. _ 
prehender corno compulsol'i<\S); Di~cussiio unic-..t do pJ.rece1· n. 77, ue-:>te 

Discussão unica do additivo n, 23 H, deste auno. julgando o Congresso Naciona.l incom~ 
anuo, (additivo destacado do p1·ojecto (le lei petente para. cencecle_r a permissã.o pedic~a por 
das 1brças de terra,mandanclo preencher de&Ie Victorino Affonso Pereira Ramos e Carlos 
jiL •• metade das ''agas dos postos de tenente :J. Baptista de Castro para. estabelecer tuna 
coronel das armas de ctwallaria. e infant:tria_ linha. de bondes entre a.8 estações- de Entre 
se)<Un(to as condi~Oes qt1e estabelece) : Rios. na E F~ Central do Br;1zil e a ~o Areal, 

2• tiiscu~são do pt•ojecto 11. 148, deste amw. na do Grão-Pari~. colloca.ndo os trilhos no 
a.utoriza.ndo o govemo a contractar com Fran- leito lla estrada de rodagem « União e In
ch:co Ferreira de .1\foraes, sem onus algum dustria » 
para o Estado, a introducção de 50:J on mais Dis.:ussão unica do parecer n- :38.- deste 
trabalhadores líberiauos, para auxiliar o ser- anno. indelel'imlo a petiçci.o de D. FmncL<:ca 
vi~o ele ca1•ga e descarga de navios no porto Amalia Bitenco;1rt Cardoso, vi uva do de
de Santos. - . sembargador honor-J.río Francisco José Car-

2" discussão do pro,jecto n. 69, deste anno, doso Guimarães, sobre pensão. 
autorizando o governo a co11ceder a .José Au-
gusto Vieira e outro a comtrncção n~>o e gozo, Levanta-se a sessão ás 5 horas. 
durante 20 annos, de limá- estrada. de ferro 
de StJ.popemba á Ulla do Governador, mede-
ante certo~ -favores. 

95• SESSÃO E:U 16 DE SErEMBRO DE 1892 , 

Pres'vlellçia do Sr. João Lopes 

1" djscu!5s.ão dD projecto n. 176, deste anuo, 
autorizando o governo a contractar com o 
Vrsconde de Carvalllaes, ou com quem mais 
vantage~ oflerecer, a. ligação do portr:> de 
S. Frd.nciscó õa 'outro,- com a ft•onteil':l. brazi-
leira limitrophe oom a Republica Jo Para- Ao meio-dia procede-se a chamada, a qual 
guay, nas condições que estabelece. _ respondem 05 Sr~. João Lopes, Antonio Aze-

1" discussão do projecto n. 191, d~?.ste anno, redo, Athayde Junior, Pa.ula Guimarães,Joã.o 
atttorizando o governo a alterar, de a.ccordo de Avellar, Uchôa. Rodrigues, Iudiodo Bra.zíl, 
com o «Banco União de S. Paulo» o traçado Cantão, Pedro Chermont,, Matta Bacellar, Ali
da. estrada de ferro de Ubera ou Uberabinha gusto Montenegro, Costa Rodrigues, Casimiro · 
a CoXim,cm1cedida. ao mesmo banco por decreto Junior, Rodri~ues Fernandes, Nogueira Para· 
n. 832 de 16 de outubro de 1890. nagua, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues,, 

l" discussãO do proj ecto n. 98, deste anno, Frederico Borges. José Eevilaqna..Gon~.alves de 
autorisa.ndo o governo a cooc:eder a Honorio Lagos, .Nascimento, Alf!'eào Barbosa, Epitacto; 
Lima a .-onstrucção, uso e gozo, de- uma es- Sá. Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho;, 
~da de ferro do porto <!e Angra dos J,teis, no Gonçalves Ferreira, Joequim Pernambuco, 
estado do Rio de Janeiro, á esta.Qiio do Cru· Ju.vencio-de Aguiar, André Ca.va.lcanti, Pe
zeiro, no estado de S _ Páulo. mediante as con· reira Lyra,_ João de Siqueira,. João VIeira.,, 
dições que estipulà; Luiz de Andrade. Espírito Santo, Bellarinino. -

Cani:Lto. V. V, 
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Carneiro. Theophilo do3 Santos, Oiticica, Ro- E' lida e sem debate &)?provada a Mta. da. 
drigo de Araujo, Ivo do Prado, Oliveira. Va.la.- da sessão antecedente. 
dão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, o SR. EsPIR.t'l'O SANTO (pela ordem )-Pedia. 
Paulo Argollo, Tosta., Arthur Rio~. GaJ'Cia 1 fi d 11 r· ·tnd 
Pires, Severino Vi• ira, Santos Pereira., Milton pa avra a m e appe ar para a so lCI e de V. Ex. e para a deferencia e cavalheirismo 
Dio~ysio Cerque ira, L~vlgildo . Filgueiras, com que a mesa sempre nos tem tratado, a -vêr 
Barao de S. M~~;rcos, Pr•sco Para.•so. :Manoel se consigo que se altere o systema seguido 
cae~. FranciSCO de Mattos, Horaelo Costa, ate agora, <le modo a que os requerimentos 
NovaesMello, _!'«lo Peçanha .. U~~no Mar- pedindo informações e os projootos de lei, 
condes, Manhaes Ba.r:eto, Vtrgll•o P~, poss3.m sersubmettidos á v~ da. camam, 
Franc:a C~r,·alho, Baptis~ d~ Motta, Froes d:t a niio fiquem eternamente enca.lllado~ se1n 
C~!.. Alcmdo r;;ua.nabaro.,~riCo Co~lho, Lop s uma. rcsolu\'áo, durante muito tempo. Esp~ro 
Tro~ao. FUl'CJ!llffi ·werneck, .Teffilmo de A~- que v. Ex. tomará em considerac:ão o meu 
buquerque, Vmhaes, Thoma~ Delflno, Antomo pedido 
Ol:ynthu, Bada.ró, Pacifico Mascarenhas, Ga.- , · . . 
brielde Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lo- O SR. Pn~tDE:<.'TE-HOJ~ .mesmo, logo qne 
ba.to, Alexandre Stockler. Francisco Veiga, hou,·ernnmero submetterm" casa. os~ump· 
Lamounier,Arvaro Botelho, Gonçalv-o~ Cha- tosn. que V. Ex. se refere. 
,-es, Americo Luz, Manoel Fulgencio. Aristi-
des Ma.la., Gonçal"es Ramos. Carlos das PRIMEIRA PARTF: DA ORDEM DO DIA 
Chaooas. Domingos Porto, P:l.lleta, Fer-

. reira RabeUo, Ferreira Pires. João Luiz, 
.Francisco Glicerío, Cemrio Motta. Junior, 
Alfredo EUis.~lOl'eira. da Silva.,Mora.es Barros. 
Lopes Chave..:;. 'M:ursa, Paulino Carlos, 
Costa. Junior. Almeida. Nogueira, Fteury 
Curado, Leopoldo de Bulbl;-es, Alves de 
Castro, Urbano Gouveia, Caetano de Albu

querque, Bellarmino de Mendonça, Mar
Cla.no de Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
Fernando Simas, La.nro Muller, Sclúmidt, 
Pereira de Castro, Julio de C&stilhos, 
Borges J.e Medeiros, Alcides Lima, e Thomaz 
Flores, Homero Baptista. e Cassiano do Nasci
mento, Raymuudo Bandeira. 

Abre-se a sessão. 
Dãixam de comparecer com causa partici

pada a.s Srs. Henrique de ca.1·valho, Nelson, 
Justinia.no de Serpa, Jose A velino, Almino 
Affonso, Miguel castro, Amorim Garcia, Pe
dro Americo, Rosa e Silva., José Ma.riano, 
Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, Pontes 
de Miranda, Euclides Malta., Leandro Maciel 
Seabra. Zama, Francisco Sodre, Fons!!Ca e 
Silva, Fonseca. Hermes, Viriato de Medeiros, 
Jacques Ourique. Mayrink, Viotti, Ma.tta Ma
chado, Dutra Nicacio, DOmingos Rocha, Costa 

. Machado, Adolpho Gordo, Carrnlbo, Angelo 
Pinheiro, Carlos Garcia. Julio de Mesquita, 
Ca.rloo Campos e Menna. Barreto. 

Deixam de comparecer sem ca.usa partici
pada os Srs. Anfrisio Fialho, Couto Carta.xo, 
Ma.rcolino Moura.. Sebastião LanduJpbo, Villa. 
. Viçooa. Cyrillo de Lemos, .Alberto Brandão, 
Oliveira. Pinto, JoaqUim Breves, Luiz Murat, 
Sampaio Ferl'a.Z, Figueiredo, João Pinheiro, 
Ja.cOil ·da Paixã.o,Oosta Senna, Ferreira.Bran
dão,Monteiro da Silva, Martinho Prado, Do
mingos de Moraes, Cincina.to Braga, Bra.zilio 
dos Sa.ntos, Lacerda Coutinho, Víctorino Mon· 
teiro, A.~s Bra.zil, Rocha. Owrio, Fernando 
Abbott e Demetrio Ribeh'\l . 

2~ discussão elo projecto n. 151, deste anntl, 
creando uma colonht correcional denominadt\ 
Fazend<~ da Boo Vista na Par;thyba do Sul, 
estado do Rio de J<\neil'O ; especificando os in
dividuas que :~. ella. 1Xlà.em ser i't.'OOlhido~" 
dando outras providencias. 

Vem à mesa, são lidas, apoiadas e postas 
cnn,junctamente em discussu.o, as seguintes 

Eoumdas ao p;-ojecto ~ . 151 

Art. i.• A creação de nm~t colvuia. cot·
reecional em um proprio naclonal, para. esse 
fim adquirido com o producto da venda dn. 
fazenda da Boa ViSta. em outro estado da. R~ 
publica, limitrop!le de ua{;ão estrangeira. -
para correcção etc. · 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1892.
VrbaM Ma1·condtts. -Garcia Pires. -A.thavde 
Jwtior. 

Substitua-se o art. 3• do projec!o D . 151 
pelo seguinte: · . 

Art. 3.• No julgamento dos factos, a que 
se refere este projecto, seguir--se-ha o processo 
adaptado perante as juntas correecionaes nos 
delictos, que ca.bém em sua. alçada., podendo 
o juiz entre o.s limites minimo e roaximo de 
sei::;· mezes a dous annos tb:s.r o tempo da re
sidencia na. colollÍa, tendo em consideração a 
eda.de e o sexo do processado. 

Para collocar-se onde conviet• : 
Art. Do producto do traba.lhó, que con-

~tituirá uma das fontes de receita da colonia, 
se reservará uma parte, calculada segando o 
gl'ande esforço de cada correccional, para. 
furmação de peculio qne lhe ser-.í. entregne ho. 
cto da sua. sa.hida. •. 

Art.. As autoridades . polieia.es auxilia.rãQ 
a. administração da colorua, W.nto quanto fcr 
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necessario para. a conservação da boa ordem 
e regularidade •lo· serviço da colonia. 
. No art. 6.• Onde se diz - Podendo nesse 
intuito- diga-se- Devendo desde já.. 

Sala das se•sões, Hi de setembro de 1892.
Glicerio, presidente.- Frt~!lça Ct.~rTJalho, rela
tor.-C. Palleto..- CJw:gas Lo/Jato.- FclislJelto 
Freire.- Alcindo Guanabara. 

Onde convier : 
Os Estados poderão fundat• á sua custa co

lonia.s correccíonaes a.gricolus na. conformi
dade dns disposições d6$ta lei, corren 'o só
meote u despeza. por conta dll. União, quando 
nas leis annuas -se votar verba especial para 
elln.s. 

S. R. Sala das sessões. 16 de setembro de 
.!892. - GUcel-io, presidente. - F,-ança Car-
1lalho, reh.tor.- Ciu.tgas LoiJo.ro.-·c. Palle'"" 
- Alci,.do GtW.rk·cbm·a. 

o Sr. J of'Lo Vieh·a. - Venho ter 
:t honra. de o[et•ecer á casa. um substitutivo 
.,Jo pro,jel!to em discussão; mas antes dejusti
tlcal-o tenho necessidade de repetir o que em 
outra occa.sião já. disse, quando se discutiu 
este projecto il. primeira. '\"e2. 

O pro,iecto estü. assigmulo pela illustre ".Om· 
mis~o de constituição, legislação e justiça; 
iendo eu declarado em tempo que ncccitava. 
<> idéa da commissão e que a achava mesmo 
louvavel. Mas, ptwece-me que não foram bem 
interpretadas as minhas J,»lavra.s, a ligeira. 
critica que então fiz do Pl'OJecto. Assim pre
ciso·dizer àCa.ma.ra que a. illustre commissão 
·Signata.ria do projectO muito me merece, que 
bilStaria ver em seu seio homens que se sa
lientaram quando collocados na alta. admi
·nistra~ão do estado,talentos selectos,provados, 
de reconhecido merito, reYelados nesta. tribu
na e na imprensa, demonstrando sempre pie· 
no conhecimento dos a.ssumptos de que se
<eem occupado ; bastaria. esta circumst&nci<t 
para. que eu fizesse plena. justiça á commis
llão, ao que aliás elht tinha. rigorosamente 
todo direito. 

0-lmqua.nto eu divirja. em alguns pontos do 
modo de entender a. commissão o assumpto 
realizando a creaç.ão de colonia.s correcciona.es, 
·entretanto, acceito as idéa." ca.pita.es do pro
jecto , e é por e.;;.~ razão que prometti 
a minha frag_uissima. collabora.ção, S'!..l,jei
tando agora à sabia deliberação desta. Ca
ma.ra o meu substituti.Yo que reproduz ali 
'i~eas principa.es do projecto~ mas .de modo 
diverso, não essencialmente, ao mesmo tempo 

. que amplia essas idéas e o projecto addi
t{l.ndo:-o. 

Hoje mesmo. · não temos régimen peni
·tenciario si não no pa.:pel, na. lettra. pura. e 
·simples dos ~ligos; · o_ i:egí.men peni-

tenciario já existia nos codigos anteriores ao 
vigente, mas . em estado rudimentar nesse 
codi1,ro que é de 1830. Foi mais desenvolvido 
no codigo actua.l,mas existe sómente na. lettra. 
da lei ; porque .niio póde ser executado á 
falta. absoluta. de estabelecimentos apropria
dos, ondd se possam. cumprir as penas; decre
tadas e impostas, conforme determina a 
lei. 

Nos vemos em primeiro lu.zar, o codigo de 
1830, que vigorou durante 60 annos e que es
tabeleceu disposições que nunca tiveram ef
feito : como, por exemplo, a do a.rt. 131 que 
determinava que os menores de 14 atmos que 
tivessem obrado com discernimento commet
tendo qualquer delicto, deviam serrecolllidos 
às casas de correcçã.o pelo tempo que ao juiz 
parecesse, comtanto que o recolhimento não 
excedesse de 17 annos. 

Nós nunca tivemos casas de corr~ão para 
menores. 

O art. 49 do cOdigo de 1830 ainda man
dava que emquanto não se estabelecessem 
prisões com as commodidades e arranjos ne
cessarios pa.ra. o trabalho dos réos, as penas 
de :prisão com trabalho seriam substituídas 
pela de prisão sim~Ies, accrescentando·se em 
tal caso a esta, ma1s a sexta parte do tempo 
porque aquella.s deviam impor-se. 

Havia talvez apenas na pratica a excepção 
desta capital com sua casa de correcção pro
priamente dita. casa de traballlo, onde as penas 
de pl'isã.o com trabalho fossem executadas de 
a.ccordo com a lEL 

Mesmo com relar~o a pena de galés tempe
raria, o codigo ae 1830 determinava no 
art. 311 que estas penus deviam ser substi
tuídas por prisão com trabalho, pelo mesmo 
tempo, logo que houvessem casas de cor- . 
r~o nos loga.res em que os réos estivessem 
cumprindo sentença. Creio que só nesta capital 
este preceito podia. ser obsermdo cumprindo-se 
a pena por fórma mora.lisa.dora. 

O mesmo resultado deplora.vel se dâ. com o 
no•o codigo penal que no art. 49 diz que a 
pena cl.e prisão ilisciplinal' serâ cumprida 
em esta_!lelecime~tos industJ1aes espedaes, 
onde serao recolhidos os menores até a. idade 
de 21 annos. 

Não temos ainda ta.es. estabelecimentos. 
O novo codigo p3nal estabelece a pena de 

prisão cellular e como período successi>o
desta., a. collocação nas . pe!lltenciarias agrí
colas do condemnado, emquanto durar seu 
bom comportamento, entretanto uão existem 
ainda. estabelecidas, ao menos como ensaio do 
systema. penitenciario lega.!, estas colonias pe
nitenciarias agrícolas . 

Como consequencia. da lacuna na execução 
da nossa. lei pena.l, o novo coiligo ainda. co~tem 
uma disposição de caracter transitorio, como 
é a. do art. 409, que estabelece que «em;.; 
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quanto não entrar em inteiro. execução o 
systema penitenciaria, a pena de prisão cel
lular será cumprida oomo a de prisão com 
trab~lho nos estabelecimentos penitenciarias 
existente~. segundo o regimen actual. e nos 
logares em CLUe os não houYer. será. conver
tida em prisão simples com augmento da 
sexta parte do tempo. » 

Sr. prêsidente, a simples apresentação do 
projecto ÍL vista da representaç-ão do honrado 
Sr. ministro dD. ,justi~a. por solicitaçiío do 
digno chefe de policia d~.sta c:tpital. mostra 
a urgench lla necessid<t<le q_ue ~e trat:~ de 
prover. 

s. Ex .• no rela.tor·io que ac:tha de ser dis
tribuído nest.a c.."tSa, !1.ssim se exprime: 

«A casa de Correcção não se presta a ex
ecução do no'o codigo sem a constl'Ucção de 
outro raio para o primeiro perioLlo da pena 
cellular, e a acquisiÇ'ão de uma oolouia agrí
cola pa1·a o tet•ceiro pariodo. instituída pat•a 
alliviar os soífl'imentôs dos que bem se com
pül'Ut\U no segundo período da pena, esti· 
mula.r a sua rogeneraç;'to. prepat'ando-llres a 
liberdade coudiciolhll, afitn (!e mais tarde 
serem r2stituidos á sociedade de ordeiros e 
trabalhadores. 

causas ou destinadas a individuas que híL-· 
bitualmente mendigam, aos vagabundos 
de profissão, turbulentos, reincidentes e 
classes congeneres, previstas no codigo penal 
e ás quaes se referem o projecto e '1 substitu
tivo; este ampliando-as. 

Nestas condições, Sr. presidente,' passo a 
justificar o meu substitutivo dando os moti
vos porque em certos pontos não posso deix:[J.r 
ue me affastat• do pt•ojecto. 

Uma da~ m1..ões porque disse que niLo accei
rova o projecto nos termos em que se Mhttva. 
redigido,e pm· eHalJelecer que podiam ser col
locados 0..1. colonia que se trata de organísar, 
individuas de um e outro S::!~O e (\e qualquer 
idade. 

Eu disse que devh~>e sep:war os indivíduos. 
nã.o só em relação ao sexo, como em relaç.io a 
idade. 

Quer se trate de estabelecimentos em que 
se co !loquem preso~ pam cumprir penas sim· 
ples, ou com trabalho, quer se trate de impor 
penas correceionaes, em qualqller desses ca.
ros, em todos os paizes se costuma separar os 
sexos, e depois lm uma razli.o ... 

O Sa. CA!I"Tlo- D~ moralidade. E' tambem nec~ssario cuidar-se desde já 
dos estabelecimentos industriaes para. reclusão O Sa JoÃo VIEIRA ... não só de moralidade. 
dos menores, ·afim de que a pena seja como diz o nobre deputado pelo Para, como 
cumprida. como estabelece o codigo. pois o ta.mbem porque um estabelecimento correc
systema. por este adaptado não podera ser cionaldestinado tambem a menores tem uma 
executado por falta de esta.belecimenios ade- importancia. extraordinaria ; trata-se da cor
quados. » recção de indivíduos que podem ser perfei-

0 projecto consigna uma idea, que não e tamente corrigidos, que podem-se tornar 
nova; mas o sen texto esta incompleto; a.m- cidadãos uteis á. sociedade; porque incontes· 
pliada como deve ser esti consignada nos tavelmente, si a pena póde exercer alguma 
arts. 48 .a 50 do codigo penal. O substitutivo influencia sob1•e o · condemnado, ê justa.
não faz mais do que regular a execução destas mente sobre o condemnado menor, cuja 
disposições autorisando a fundar,;to de esta- educação não ê çompleta ou não esta feita. 
belecimentos adequados. porque aqui o desenvolvimento moral póde 

Já alguem disse que era muito facil escre· ser modificado como o phys~ologo ·o é. 
-ver codigos, sendo bastante para isso papel e · A )déa do projecto está. profundamente jus
tinta.; o problema comiste em executar as tiftcada ; desde que se souber :<}Ue o seu :firn .é 
suas disposições de modo que as não setor- fazer com que certas classes Q.e individuas, 
nem.ineffi.cazes ou illusorias, ou o que é mais, isto é, aquelles imliyiduos :que quebram os 
apenas tendo realidade na lettra da lei. termos de bem viver e seo"1.ll'ança, os indivi-

0 pro~ecto e substitutivo tratam da creação duos llabiLualmente vagabundos, ociosos e 
entre nos de uma instituiç-iio que tem sido turbulentos sejam collocad.os em taes colonias . 
. por variadas formas e em tempos diversos ou estabelecimentos, para que possam se ha
a.dmittida. em ditierentes paizes, nos quaes bituar ao trabalho, possam regenera.r7se ou 
nós podemos colher a5 lições de sua expe- melhorar de · .conducta, toroando·se uteis ou 
r.iencia.. menos prejudiciaes à. sociedade e mesmo a si. 

As colonias ou estabelecimentos correccio· Eu, com a li~o que tenho de outros 11a.izes. 
na.es, são fundações ora agricolas e indus~ vejo que ao lado dessas colonias . correccio
trlaes ao mesmo tempo, ora agrícolas ou in· naes, em.outros paizes, se tem organisado o 
dustr.iaes· só, para. a internação dos condemna· que chamamos assístencia publica., destinada. 
dos que commettem crimes e já. se acham por não só aos menores abandonados. com{) .a indi
seu bom procedimento em estadio successivo viduos adultos, que, por não t2rem trab:ilho, 
do systema da reclusão cellular ou não estão atiram-se na carreira do crime, começando 
:sUjeitos· a. penas graves que. correspondam a pela mendicidade e vo.ga.bunda.gem • 
.fa.ét03 praticados com viol~ch <i.s.pessoa.s ou Isto constituirá uma.objecção contra· a idêa-
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<!apitai do "?rojecto, porque não temos assis· 
tencia pubhca regularmente ot•gn.nisa.da ? 

Penso que nilo ; neste pl\iz, onde a vida e 
muito mais facil do que nos· outros a que me 
refiro, onde rigorosamente não ha proleta,. 
riado, onde o braço escasseia e o operaria im· 
põe o preço ao patr~. em geral só não acl1a 
trabalho quem nã.o quizer trabalhar. 

Em outros pa.1zes póde dar-se a hypothese, 
aliás muito frequenw, de que o indiv-uluo en
contre meio de subsistencia seguro e abuse niio 
querendo trabalhar; então será collocado em 
uma des;as colonias. . 

Esse serYiço est.í. perfeitamente organisado 
nn. Inglaterra. Alli ha casus de trabalho, 
tt;(JrlihotmJ, em que os individuas são colloca
dos, e desde que estes não acceitam o trabalho 
que se lhes dà. n1io procuram por si me.,mo 
um(\ profif;são decente e regular, &to condem
nallO$ a .prisão com trabalho forçado. 
· A Inglaterra é o paiz clnssico da liberdade; 
alli todos 03 direitos são garantidos; porque 
a lei é a l't>alidade vi>a pam todo o cidadão; 
mas ta.l é a. importa.ncia que os poderes pu
blicas dão a certos pheuomenos especiaes 
que se realisam no seio dn. sociedn.de. que 
nós podemos c·itar como exemplo o art. 15 do 
Acto de 1871, conhecido pelo nome de P re
"'entiM of crime, que assim dispõe: 

« Toda a pessoa. suspeita, que frequentar 
os ladrões, que ·vagueiam ás ma.rgêns dos 
rios, cana2s, nas docas, squares. encrusilha
das ou avenidas, com intenção de oommetter 
roubos, serli considerada ladrão e vagabundo 
e condemnada a tres mezes de cadeia.» 

A lei accrescenta energica.mente : 
< Ainda mesmo que não exista prova para. 

confirmar o deli!lto, sera a pessoa. que esti
ver nesse caso, condemnada. como si a prova 
fosse evidente, a. tres mezes de prisão com 
traba.l.ho forçado.~> 

Comprehende-se, perfeitamente. dizia uma 
autoridade notavel, em 1887, o Jaco que 1me 
-esta medida. repressiva tão rigorosa· contra a 
vagabundagem com a da assistencia, desti-
·nada. a previnil·a.. . . 

Ora, o legisln.dor inglez suppõe que o indi
viduo desprovido de reetu."ilos, que se recusa 
entrar 1)ara a WDYhh:oHse para· escapar a obri
ga.çiio do trabalho;·_ que e. á verdadeira fôrma 
moralisadora da assistencia publica, é porque 
p1•efere recorrer ao crime como meio de sub
sistencia e assim, si é· encontrado -vàgando 
ocioso, é presumido .larlrâo, i.<do e, quer viver 
á. cus.ta alheia, quér viver da. gatunagem, e 
lhe é liJ:lposto.o carce1•e com todos os rigores 
da. servidio'penal. 

Na America do Norte, temos, especialmente 
!!O estado de New-York,a. mesma organisa.çã.o 
mgle.za das workhouses. · . 

Alli,o individuo que não tem uma profisSão 
e que "Vi.ve-eomo vagabundo oumendingando, 

é detido e collocado em um deposito, de oJide 
sahe a occupar-se em qualquer tr-<~.ba.lho, em 
va.rios estabelecimentos ; mas si elle recusa a. 
fazel·o. si continúa. a mendigar, ou tornar-se 
vagabundo de p1•ofissão, é collocado em uma 
casa especial de tra.ba.lho, desde que a sen· 
tença o condemnar a tres mezes ou ma.is e 
pelo tempo declarado na sentença. 

Em New-York ha a casa de trabalho de 
Rand.all e de Hco·!:' lsLnnrl. 

O regimen é muito severo, os mendigos e 
vagabundos temem muito esses estabeleci
mentos. 

Os americanos vií.o mais a.dio.nt.e ; no es· 
t:ulo <le Non\ Yorl;. , t\ lei de soccorro tomou 
caracter internacional e sob1-oe o domicilio tor
nou-se uma realidade. 

Assim. como em muitos paiz;es obri;..ram·se 
as communo\S a sustentar os seus pobres a 
ponto tle nií.o dar uma communa. asylo o.os 
mendigos que teem em outra. o seu domi
cilio, elles eonsidera.m este principio como in· 
terna.cional em relo.~ão aos estrangeiros que 
ali a.p:1rtu.m. 

Hoje em No""a York, o estra.ngeh•o que che
gando de seu paiz não provo. a sua pro
fissão ou que tem recuroos para vi ver. é repa
triado e esta. despeza de repatriação não corre 
por conta do estado ; mas e feita pela renda 
ae um imposto estabelecido de um d9lla.r por 
cabeça dos outros _immigra.ntes. · . 

Em França nós vemos o que fez a lei de re
legação de 1885. 

Esta lei de relegação não attinge sómente 
os grandes criminosos. 

Desde que o individuo :por simples í'nrtos 
c.u por outros delictos, que não são muito 
graves, teem praticado certo numero de ré
incidencias, a França expulsa-os do seu terri· 
torio, enviando-os para Nova Caledonia e 
outros logares longinquos. . . 

o degredo e perpetuo para o transportado, 
não hà salvação possíveL . . 

Na AUema.nba ha colonias em di.fferentes 
localidades, éllem da casa. de tr,aba.lb:o ·de 
Berlim. 

Essas colonia.s; chamadas de trabalhadores 
livres, são modernas, datam apenas de 20 
annos. Mas o ·vagabundo babitual, o 'VB.,"ll.· 
bu ndo de profissão, depois de cumprida a pena 
de prisão é entregue ã. policia, que manda 
executar por elles trabalhos de utilidade pu
blica ou collocal-os em casas de trabalho, ou 
nsstas colonias,. onde o individuo '))Óde passa;r 
até 2 annos afim de adquirir o haoit(l do tra.~ 
balho podendo ser expulso do paiz si e _estran
geiro. E' a disposição do art. 362 do codiga 
allemão. · 

Na Holla.nda, é raro o mendigo q-ae Se en
contra nas cidades; Encontra-se nos campos 
ciu nos suburbios da.s cidades -um ·ou outro · 
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mendigo. O individuo é sc:npre obrigado a das Prisões e de que foi relator o professor 
trabalhar. Duverger do Faculdade de Direito etc~ Pari;; 

Naquelle pa.iz a Assistencia Publica está consigna como penalidade pa.t-a taes indivi
bem organísada e si o individuo recalcitra é duos a prisão ate o maximo ·de 6 mezes e a 
colloca.do em estabelecimento do estado ou detenção na casa de trabalho por 2 a 4 annos. 
em estabelecimentos creados pela iniciativa para os rrincidentes. 
particular. Na Hollanda, existe a. colouia de Aos me ores.de 16 annos destina a casa de 
Ommersebans. que e uma penitenciaria agri· correcção até os 20 annos; e por isso andou 
cola e industrial e a colonia de Veentmisen bem avisado o nOS:'o codigo penal nos M·ts. 
que é 11ma reunião de fazendas. 49 e 399 § 2° mandando conservai-os até a. 

Os detentos naquella são occupados em idade de 2t annos nos e&W.btilecimentos peni
trabo.lhos çte campo ou exercem diversos offi- ·t.enciat•ios, salva a excepção do art. 30 que 
cios ou artes. restringe o computu d•~ correC\'<iO aos 17 an

Para a se,"'llnda. silo e miados os detidos da nos a exemplo do art. 12 do codigo ante
penit.enciaria. qúe se distinguem pelo bom rior. 
comportamento. O nosso codigo t.amh~m nos o.rts. 400 n. 403 

Para uma e outra. viLo tambem os nga- applica. um a tres annos do cnlonit~ pena.l aos 
bundos, turbulentos, etc. va:,ra.bundos. mandando-o.applicnr no mn.ximu 

Os indivíduos soffrem a pena de prisão, e de tt·es annos aos ca.poeirns, com accumulll!;.i.•.• 
em se,"1lida. são collocados nessas colonias. de todas as outr-u.s em que incorrerem . 

Além dessas colonias offl.ciaes ou do es- O ca.nt.ão de Vaud tem a s11a colonin. n.gt·i· 
tado, existem ha 60 annos tre~ cotonio.s li>res cola e industrial de Payerne, creada em 187:~. 
da ~ociedade Neerlandeza. de Beneficencia.; es- com a sua :filia.l Orbe, motlestn.mente instal-· 
sas prestam o mesmo serviço que prestam as lo.d~ ha menos de 20 anno~. 
colonías otHciaes, e a.te, economicam ~nte tll.l- O cantão de N?Ufcbatel tem a colonia a.gri·· 
lando, dão bom resultado constituindo em- cola do Devens que foi installndo., gn.sta.ndo-sc 
pre as lucrativas. cerca de 400.000 francos. 

N~llas são igualmente collocados os que, Mns es~.s colonias dão salclos em vez de· 
tendo passado por certo período da pri~iio cel- prejuízos aos cantões. 
lular. são soltos condiciona.lmente. Penso que em relação ao nosso paiz, niío se 

o nosso codigo ta.inbem prevG o livramento deve arterar por OL'3. o cotli~o ; porque a. co-
ou soltura. condicional. lonia. não está instituída. Nós podemos esta-

Na. Holla.nda, nesse periodo de livramento belecer, :1lém das penalidades que são leves, 
ou soltura condicionar, os individuas são col- ligeiras. a internação na colonia. e mais tar
locados em uma. das colonias. de, si as circumstancias aconselharem, sub-

Na Suissa franceza passa-se a mesma cou- stituir a pena. de prisão pela de internação 
sa; os cantões de Va.ud e Neufchatel altera- sômente. 
ram os seus codigos; em vez de a.pplicarem a I Em França este serviço não está organisado 
pena de prisão, como fa.z a. Hollanda. lngla- como nos paizes que citer; mas em relação a. 
terra e outros paizes, nm substituiu essa. :pena menores abandonados, de um e outro sexo. e 
:pela. de internação por certo tempo nas suas ara.pa.riga.s que, si alei não estabelecesse as 
co.lonias, outro consignou pena alternativa a medidas preventivas que estabelece ~ as insti
arbitl'io do juiz. tuíçoes mesmQ particulares oft'erecem, se ati-

Assim o cantão de Neufchatel, por decreto rariam ã. prostituição, existe em França uma. 
de 24de março de 1885,substituiu os arts. 90 asslstencia publica. larg-<~.mente organisada.-. 
a. 96 do seu codigo para. a.pplica.r aos mendi- coni subsídios abundantes e grande numero 
gos e va,oabundos reincidentes<\ pena. de in- de estabelecimentos para. menores abandona
ternaçã.o na. sua colonia. .de Devens por um a dos ou Viciosos e jovenzinhos delinquentes. 
dous a.nnos. Em Fran~ existem oito colonias do es-

Do mesmo modo. por decreto de 21 ·de ja· tado, para menores, existem dez; e,.ta.beleci. 
neiro de 1875, o cantão de Vaudsubstituia os mentos particulares que ta.mbem os recebem 
arts. 141 a. 144 de seu codigo por outras dis- e quatro quartiers correccionaes;existemdous 
llOSi~.ões que facultam aos tribuna.es de dis- estabelecimentos, um em Fouilleuse, perto de 
tricto applicarem ou a. prisão, cujo ma.ximo é Pa.riz e outro em Auberine no Ha.ute Mar.né-. 
de 2 annos, ou a internação na colonia até 5 para. menores do sexo feminino. 
annos aos mendigos e vagabundos. No segundo congresso de anthropolo~ia. cri-

Um escriptor notavel, em .obra recente, pro- minai, em Pa.riz, por occasjáo da expOSlçâo de 
· põe pa.ra os mendigos e vagabundos de pro- 1889, discutiu-se a. questão de sa.ber si seria 

1lssãõ a detenção em uma. casa de trabã.lho mais conveniente o estabelecimento industria.l 
por 2 a. 5 annos. para. o menor ou a. colonia. a..,"'l'icol3. propria.-

0 projecto de lei sobre a. vagabundagem e mente d:ta.. Uns ma.nitesta.ram-se pelo esta
~endícidade formulado pela Sociedade Gerai belecímento industrial, isto é, pelo ateUeT, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:43 + Pág ina 7 de 36 

Sessão em 16 de Setembro de 1892 327 

pela officina; outros pela colonia a.gricola, annos. que tiverem obrado com discerni
porque a agricultura. hoje é uma industria, e mento, e os que não tendo obrado com dL~cer
se poderia conciliar uma cousa. com outra, nimento, ou sendo de menor i •!ade, não fo
isto é, o trabalho agricola e o trabalho indus- r•·m entt>egues a.os pais ou a quem os repre-
trial ao mesmú tempo. sentem; . 

Motet,por exemplo,se manifestou pelo esta· ú) menores de 21 annos ate esgotarem o. 
belecimento indllStrial ; Da1ifol pela coloni:~. período successi v o da pr·isão ceHula1' na fórma. 
agricola e industrial que aquelle alias accei· do art. 5() do Codigo Penal ; 
fu,va porque referia-se especialmente á cidade c) menores de 14 annos, mendigos. ebrios, 
de Pariz, onde se nota grande numero de cri- vadios e capoeiras ou turbulentos, assim qua· 
au~.as <?Chadas em abandono, ou vivendo no lificados pela pratica. dos factos l'P.spootivos, 
vicio e pra.ticandopequenos uelictos, parecen- segundo o Cod!go Penal, em suníma.rio na 
do-lhe que a officina consu lt.wa melhor as a pti- fórma das leisvigetltes ; 
tlües do menor pariziense. ri) condemnados por ultrage publico ao 

Mas Motet notava um grande numero de pudor, t'ul'to ou contraveu~õ~s das pt'evistas 
menores ill€tt.ra.dos e ao mesmo tempo ~m com- n:1, disposição da lettl·a antecedente. 
pleto ab..'l.ndono, consequencia do lacto ouocr· 1l Aos mtl.iores de 21 tmnos: 
'in.do que os meno1•es são collocado8 nos e.~ ta- a} com prehendidos n;t lettl'a b do numero 
bcl~dmcntos conrr"cionaes, sem ser visita- :mtec,·dmte; 
do por ninJ,'llem .grande numero tlelles, em- b) condemnados reincíuent~s ou llabituaes 
bora permit~11-se que as suas famili<ts ou pa· pelos factos a que se refe1·e a. lettra d do 
rentc!s o~ visitem. numero anteeedea.te, em estadio succe.ssivo 

A propor~ilo ~os íllettrados a.banuonados e do cumprimento dn. pena.. 
enorme. III. A's mull1eres nos cu.sos a.pplica.veis, 

Esta. lição por CO)lseguinte deve nos servir pre>istos nos numel'OS antecedente;;.~ 
para que adaptemos a idea. do p1·ojecto, idéõ.~. Apesar de menores, embora não sejam con-
que reproduzo no substituth·o. demoados, 'levem ser collocados os compre· 

(Em-m a Sl·. Fl'ança Carvalho). . hendidos na.lettra C do n. I no.s colonias cor-
Estimo muito V"er na bancada o illustre re- reccionaes, porque estas serão para elles casa 

lato r da com missão, pois já tendo feito jus~:ça de educação e correcção. 
a esta, faço agora a S. Ex. em quem reconhe- o SR, FRANçA CARVALno-Exactamente. 
ço um professor aba.lisado, um dos mais no· 
taveis advogados desta Capital. O SR. JoÃo VIEIRA- Em relação ás muille-

As palavras que acabo de :pronunciar pa· res comprehendidas no n. III do art. 1•, digo 
rece que justiticam plenamente a fundação nos cases applicaveis, porque a mulher nã.o é 
entre nós de estabelecimentos ou colonias cor· capoeira, mas póde dar-se a ociosidade. á. em· 
reccionaes. bria,<>uez, ao furto, ser turbulenta, otrender ã. 

O projecto estabelece colonias destinadas á. moral pul:Jlica etc. etc. 
correcçã.o de -vagabundos, capoeiras que se Por conseguinte acho que o§ 2 do art. 2• 
encontram na Ca~ital Federal, O substitutivo póde aincla ser eliminado. 
adopta a mesma. 1déa, mas não a do art. 2• § 1, O § 3 tambem comprehende os que teem 
porque o que elle consigna e do modo porque quebra.do os termos de bem viver e de segu
o faz póde dar logar a abusos na. pratica, e rança; mas essa classe está comprehendida. 
está aliàs comprehendido nas duas .classes que no art. I• do meu substitutivo, e e fóra dedu· 
o projecto estabelece no art. 1 o. vida que os que assigna.ram termo de bem 

Assim, penso que o substitutivo, que com- viver e segurança. são os mendigos, vadios e 
prehende não só os maiores, como os menores capoeíras mencionados no codigo penal, com· 
de um e outro sexo, estabeleci<L"t a devida di- prehendendo o substitutivo tambem o ultrage 
visão, comprehende e amplia as classes de publico ao pudor e ao furto. 
individuas a que se refere o projecto, 0 que Si o :projecto comprebende outros factos, 
verá. a Ca.mara. pela leitura. que passo a fa.zer : como por exemplo o jogo e o lenocínio, isto 

<Art. 1. • Ficaautorisado o Poder ExeeutiYo não est<i dito com clareJ<a. e a disposiçã.o do 
a fundar para o Distrícto Federal, na fazenda § 3• si não comprehende outros factos não de· 
-Boa Vista-no município da. Para.hyba. do clinados além daquelles, não é necessaria. 
Sul, do estado do Rio de Janeiro, e em outros Nos§§ I•, 2• e 3> do art I•, ao contrario 
quaesquer logares apropriados, tres estabele· do que estabelece o projecto, no a.rt. 3• esta
cimentos correccionaes, dous dos quaes deve- tabeleço o seguinte (le) : 
rão ser a.gricolas e industriaes, destinando-se « § 1 . • Os in di viduos, mesmo não reinei-
cada. um delles : · dentes, enumerados neste artigo, podetjo 
. I • .Aos menores de 21 annos, com:prehendi- cumprir a primeira pena de prisão, imposta. 

dos nas seguintes classes: na. conformidade do codigo penal, no estabe-
a.) criminosos maiores de 9 e menores de 14 lecim.ento correccional. . 
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Cumprida, porem, a pena de prisão pela I c-.ão e maL> a do julgamento de furto de qua.l
r eiociúencia, não se tratando do período sue- quer valor, conforme o§ 3° do art. L 
cessi'l'o, da.pri~lo cellula~.o condemnad? maior ~ós sabemos que.o furto é a cho.ga d_a C:lpi
entrara. ou permanecera no estabelecunento, . tal Federal ; com·em, por consequencJa. que 
si neste ji se achar l)elo tempo de dous a. I os ~ratunos sejam julga.do_s por um processo 
quatro annos, a arbítrio e di.sposição do juiz breve pelas juntas correccronaes; e no caso 
da execu\:io sobre parecet• d:l direcção (lo es- ·de reincidencia s.~a~ internados na colonia_. 
tabelecimento. O§ 4u do substltutJvo da. ao Poder Executi

Para os menores, o limite maximo da per· 
manencia será. a maioridade e além delta o 
tempo necesso.rio no cumpr·imeuto do resto do 
prazo, porventura fixauo além da. maiot'i(lade, 
na. !'órma do pa.ragt•apho :5<'guinte. 

§ 2. • Entre o mínimo e o ma.ximo flxndo 
no })ar:tgt·o.ph n nntccedcntl'!, o ,it1i1. ou tl'i· 
lmnul quo tlecl'etat' Sl'nten•:~t nu pt·"tt~J·it· cJe
ci~i<• contm imlivillnos que ~ussa.m ~et• tles· 
tinndu~ IUI!I rcferitlo:~ c:~tn.ldcriiHentl.•~. tlxa.r~i. 
Ot(mlpll di\ ])CI'JMUCDCin. tiCIICS ll.lli. 

Em tudo~ l'~ cn.!IOs. porum, n•io ~c tratam!" 
dlt cmnpt•imcnto d:t pena de prisiit~. <1U •lo PC· 
riod1.> succe.'si \'O tln. prisií1• ccllular; cessará 11. 

interna~;üo do colono ou detído. llesdt~ que 
provar· acba.r-se eut•rigi<lo e o j uir. do. execu
c:.ã.o assim o ordenat• por decisão mo ti ~-o.da 
sobi·e inlurmo.çiio da direcção do estabeleci· 
mento attendendo a conducta. delle. 

A soltura podera ser concedida sob condi
ção de reentrada no estabelecimento. si o 
procedimento ulterior demonstrar a ineffi.ca· 
cia. da correcção, até a expiração do prazo 
prefixado na conformidade da primeira parte 
aeste para.,"l'apbo. 

§ 3;• Fica prorogada. a. competenc!a das 
juntas correcciona.es para julgar os crimes de 
furto, qualquer que seja. o ...-alor do objecto 
furtado.» . · 

Já me manifestei contra o.,art . 3° do pro
jecto na primeira discussão. porque parecia
.me a.utorisa.r o juiz a impor penas que elle 
mesmo arbitrasse : nulla prer.a sine lege, é o 
principio. · 
· Não digo que tivesse sido eSsa a intenção 

de seus illustres autores. 
Mas não acceito o art. 3° do projecto da 

commissã.o, ta.mbem porque acho que o ob
jecto está. regulado na nossa legislação. O de
creto do govel'Do provisorio n. 1030, de 14 de 
novembro de 1890, diz que compete ás ,juntas 
correccionaes julgar de todas as contra;ven
ç.ões . 

Ora, a capoeira.gem. a mendicidade, a. va
gabundagem são contravenções estabelecidas 
.no codigo, e, por consequencia. a attribuição 
4e julgai-as compete ás. juntas correccio
·na.es. 

Portanto, sl nós temos as juntas correccio
naes que podem julgar com maior brevidade 
do que o jury, não ha necessidade nenhuma 
de instituir novo tribunal, quando as juntas 
correooionaes podem d~mpenhar esta func-

vo a a.ttl'i buição de or ganisar esses estabele
cimentos na ordem em que ·a Ul'gencia. das 
necessidades tia. r epressão o acons~lbay;. Au
gmento apenas para 100:000$ a verba peclida 
c consignada no a.r t.6• do pro,jecto da 89:000~. 
e, achando que devemos precisar' as basés 
drs.~es cst.'Lhclecimeutos. digo assim no substi
tutn·o (h;) : 

« ~ ·1." O Potler• Executh•o ot•ganisa.rã o~ re
fel'hlo~ cstalJelecimentos na ordem em que as 
nrcessidn.de$ mais urgentes da repres..~ ncon
~dha1·em, eX!ledindo os l'Co"lllamentos conce;:
mmtes á mil administru\~iio e economia, po· 
drmdo p:tm esse flm despender ate a. quantia 
de cem contos de 1-ei~. 

§ 5." Con~tituiriio ba...o.es indispensaveis da 
organisaç.ão correccional, especialmente pa.ra. 
o;; menores.: 

A escola primaria; . 
A officina para o ensino de uma· arte 0\1 

mistel' manual. mesmo para os occupados em 
trabalho agrícola ; 

A reserva. de uma par te elo lucro do trabar 
lho do colono ou detido para constituir. um 
peculi!J. que lhe serâ entregue ao ~ahir do. es
tabelecimento. 

Os colonos ou detidos, quer na ela.s..oe, quer 
na. officicina. ou campo estar-ão em commum e 
em grupos pouco numerosos, sendo sempre 
attentamente vigiados, com ob;ervancia da 
regra do silencio quando for possível e se t or
nar necessaria. 

Assim o§~· do substitutivo torna. dispen
savel o art. 4• do projecto que refere-se á 
questão do sexo e da idade resolvida na pri· 
meira parte do a.rt. 1 •, por modo ·diíferente 
como expuz â. Ca.mara. 

O su l:ditutivo especifica. o.> facto.> que com· 
prehende. · 

Por conseguinte, estando especificados no 
substitutivo os factos que podem dar legar á. 
internaçã;o ná. colonia, não ba. necessidade de 
iàzer mais esta inclusão do art 5". · 

O projecto diz no seu art. 7°e ultimo (lê): 
«..1\. coinminação des...<as pen"s é da compe

tencia das juntas correccionaes ~ 
Mas terido eu dito que o julgamento desteS 

faetos está re~ado pelo dec~·eto n. 1030, do 
governo provisorio, · não ba necessidade de 
erea.ç.ã.o de disposição especial=. · 

Depois. eiri relação a outros meios de armar. 
o poder publico para prevenir ou reprimir 
o crime, acabamos de prover pela lei n. 76 
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de 16 de agosto de 1892 que reorianisa o ser
viço policial do districto 1ederal. 

Assim pelo art. 14 dessa lei se resta.bell'l
ceu a competenci<J. que sobre os termos de 
bem vi ver e segurança dn;va á policia a. lei 
n. 2033 de 1871, ].Jassada para os pretores 

Dr. Barros Guimarães, estudou este systema 
em Po.riz, Bruxellas e Hamburgo e creio que 
vai estudai-o na Italia. 
. E' um serviço que existe em Par1z ha mui
tos annos. 

pelo citado decreto n. 1030 de 1890. . 
Depois, mssa. mesma lei que acaballlos de 

yotar, estabelecemos no art. 16, que o 
:>.utor do furto podera sel' processado apenas· 
por simples queixa mesmo verbal do offendi
do, reduzida a termo peh policia. Parece, pois, 
que· em taes condições, sem alterarmos mais 
as disposições do codigo, não póde haver furto 
que escape á acção da. justiça., sa.l v o se os 
olfendidos ~.e quizerem deixat• despoja1• im
punement('. 

O Pi'Oiec.to trata de \·:~.orrabundos, capoeil'3.S, 
mendigos habituaes; por conseguinte a.lli 
quer por meio dó systema pt•evontivo obl·igat• 
toda est.."\ gente a trahaJllm'. e não IHL pena. 
mais efficaz para emendar ou regenet·ar o 
ladrão, quando isto e possivel, do que obri
gai-o a tt-abalhar, porque si elle rouba ou 
furta. e :porque não quer trabalhar Desde 
que nós organisarmos e5te modo de rel>res
são, e fôr seriamente executado. elle 1at.1.l
mente ha de tmlJalhar. ( Intcrl'tlpções). 

O SR. JÓÃo VIEIRA-Em face da constitui
ção, art. 72 § 16, ninguem sera sentenciado 
sinão :pela autoridade competente, ~>m vir
tude de)ei anterior e na forma por ella re
gulada.. 

Penso que o substitutivo obedece a este pl'in
cipio que e uma das maiorés garantias da 
!iberdad.e ibdividual, porque nelle a pena, o 
Juiz e a. forma do processo est.ão taxativa
mente dererminados. 

Eu incluo uma idéa. nova ·no substitutivo e 
peço licença a Gamara. para dar explicações a 
respeito. 

Digo, no § 6° do substitutivo o seguinte (!é): 
§ ó. • O Poder Exeéutivo fa.rã. estabelecer 

ua secretaria da policia do Districto Federal 
um serviço completo e aperfeiçoado de photo
~phia e assignalamento a.ntlJropometrico de 
tdentiticação dos criminosos , adquirindo 
para esse fim todas os apparelhas e instru
mentos neccessarios por conta do . credito 
do§ 4°. 

O Sr. FR.A.c"'i"ÇA CARVALHo-Já' existe. 

Jà em 1885 no Congresso penitenciaria de 
Roma, o Sr. V. Bertillon titzía uma ex:posr
ção do seu systema. 

No Congresso de anthropalogia. de 1889 em 
Pariz,se emittiu um voto, para que em todos 
os paizes se adoptasse e~se rnesrr.o systema. de 
identifica.ç.üa, e o Congresso da mesma na tu· 
reza, que se acaba deencer1•ar em '3l'uxellas, 
emittiu voto identioo, conforme li no Jo1·M.l 
do Cl)m.nercil). 

Trata-se do :>eguinte : 
E' Ctira· de quest!io que a. natureza. so r epro

duz, mM não se stcreotypa, nunc:t n. vo.rieúa· 
de mcrphologica torm\. o imlividuo conhecido 
entre os seus semelhan1es: tr·ata-se uc ap(llicur 
um syst•·ma,em que se pode tormw cert:t n in~ 
dh"idua.lidade, tornar, como ·umn co11~:~ mo.
them;~.tica provada, a ident iclttde do indivilluo, 
não só para szrvir as pesquizas da policio. 
como a elficacia d:únstru~ão juclicial'ía. 

Em Fro.nçn. e especi:ümente em Pariz, este 
serviço de identificação está tão aperfeiçoado, 
que logo depois de sua. execução, desaJlpare
ceram os ladrões internaeionaes,chamados pi
cl~-pockets, por que erJ.o reconhecidos facil
mente. 

E' um serviço muito simples,póde s~: feito 
por uma pes..<:oa que teulla uma. ligeira: pra
t ica; nã.o precisa. ser profissional ; trata-se de 
tomar certas medidas do corpo humano que 
soffrem menos variabilidade e sã.o, entretanto, 
efficazcs para. o fim que se tem em vista. 

Em Pariz onde. esse serviço é mais aperfei
çoado, são tomadas as seguintes medidas (U) : 

A estatura., a envergru:lura. dos braços, o 
busto, o comprimentO e a largura da cabeça., 
a medida da orelha direita, do pé esquerdo, 
do dedo medio esquerdo e do antebraço es-
querdo.. . 

Obtidas esta;; medidas. não ha possibilidade 
de autoridade policial · illudir-se a respeito de · 
um crimino.so que negue a propria identi-
dade. . 

O SR.: JoÃo VIEIRA-Quanto a identificação 
anthropometrica . não existe. Essa idéa. foi 
lembrad,a,.pelo nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, quando chefe de policia, no tempo do 
governa provísorio, e o illustre·Sr. ex-mi
nistro, Dr. JosêHygino, mandou estudar o 
~tema por um meu colle,<ra. da. faculdade do 
Recife, que estava. em co!Iliilissão na. Eu
ropa. 

CQnsta·me que e..<:Se meu collega, que é o 
C3mara. V. V 

Cito um facto que se deu no con~rresso de 
anthropologia. de Pariz. Bertillon, chefe do 
serviço de identificação, comprometteu-se a. 
ihzer este serviço praticamente na p~esença. 
do congresso que compareceu á pr-efeitu.ra de 
policia.. Uma. vez a,hi·, suc:cedeu que na v espera. 
tinha. sido preso um individuo que negara. a . 
propria identidade ; Bertillon mandou medir 
o individuo e entregou as notas ao senador 
italiano Molesch9tt que fu.zia. parte do con
gre..~. e este em poucos insta.nt -s descobriu, ·. 
pelos dados existentes na prefeitura, que o 
preso era um criminoso expulso do territorio 
Irancez ha cinco a.nnos. 
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E' um methodo rapido, facil e exacto de 
registrar e verificar a identidade, que é pra
ticamente rea.lisado em dous ou tres minutos 
com mstrumentos de simplicidade extrema, 
como b sabido, por quem tem obsel'vado fun
ccionar em Pariz e como o affirmaram no re
ferido congresso Anfosso e Romiti com a ex
IJeriencia feita sobre mais de cem Cl'iminosos 
no reclusorio de Fossario. 

A parte photograpllica, que é excellente em 
Pariz, estou informado de que e perfeitíssima 
em Hamburgo. 

Entretanto, esses instrumentos nii.o custão 
mais de dons contos de réis. E' o caso de mon· 
tar esse serviço, tanto mais quanto muitos 
criminosos estrangeiro8 ~(l.hem e voltam para 
esta capital, sendo esse um meio seguro de 
verifica.r a sua identidade. (Apoiadas). 

Digo u.índa no§ i", (lJ): 
« § 7. • Na conformidade do..s disposições 

desta. lei OS estadOS podel'ão fundar a SUa CUS· 
ta os sobreditos estabelecimentos. colonias e 
serviços, correndo somente a despez..,. por 
conta da União, quando nas leis ammas se 
votar verba especial pam elles.» 

Attendendo ao máo estado das nossas finan
ças não proponho a crea.ção de colonias iden
ticas nos e-tados; mas com esra disposi.,ãonão 
ficarãop1•ivados de as organisar e custear os 
estados prosperas, cujas condi .. ões financeiras 
são boas. como por exemplo, S. Paulo, Minas, 
Para e Amazonas, que com pmveito. podem 
tere-tabelecimentos congeneres âquelle de que 
o :projecto dota a Capita1 Federal. 

Ainda uma outra idea. Desde q_ue se trata 
de medidas preventivas e repressivas do cri
me, me parece acceitavel a :pro•idencl~ que 

; vou lembrar. 
Os nobres deputados .sabem que pelo codigo 

penal. ·mésmo pelo codigo de 1830, se consi
gna que o índividuo exerce legitima defesa 
quando á noite repellh•, de dentro da. casa 
onde se acha.l' ou dos pa.teos e dependencias 

. da mesma, e;;i;audo fechados, os que allí en
trarem ou tentarem entrar, não sendo nos 
casos que alei permitte; sendo esta àliã.s uma 
disposição commum a quasi todos os codigos 
penaes. 

Eu penso que o individuo que se defende 
exerce um verdadeiro direito, e os proprios 
criminaJ.istas mais modernos sustentam que a 
defesa. soci~,l e uma def~sa subsidiaria: que 
age, nilo com exclusão, ma.s em apoio do indi
viduo. 

Comprehendendo o alcance da legitima de
fesa. CO!JlO funcção saciar e"ercida pelo indivi
duo, ao contrario de considerai-a. um crime 
jlistificwoel nos termos do codigo, nós não de
-vemos ter repugnancia. em estabelecer nor
mas pr00011suaes capazes de garantir o exer
cício desse lfueito, tanto mais quanto é !óra 

de questão que, em regra, o que o crlmmoso 
mais teme é a reacção immediata por parte da 
victim& ou de terceiro, temendo-a mesmo 
muito mais do queasenten~a.que -poo~a advir 
e a pena incerta e longínqua pelo crime que 
vae commetter. 

Por consequencia a resistencia do individuo 
ao criminoso é um dos maiores factores Jlara 
evitar o delicto; ora, nes tas co,diçuPs o li OSSO 

proce...o;:so é imperfeiti.s:;:imopor que implicita
mente desconhece o direito de defeza; e o in
dividuo pó de não se defender do Ju.rirã.n. e, 
talvez do malfeltor,com receio do processo que 
possa. soffrer. 

Portanto, t·ós llevemos concorr!!r paro. tor
nar ~fto e vivaz este sentimento do direito 
nas massas, estabelecendo normas !aes dl'l 
processo que o individuo possa se detender 
sem perturbacão actual, nem vexames futu
ros. 

Assim. estes individuas devem livrar-E!.' 
soltos; não simplesmente uffu.n··a.dos porqull 
a fiança só aproveita a quem póde pl'e>'tal-a. 
e nem todos, como a CamaJ'it sabe; estão em 
cond'ções de prestar fiança ;o C!.Lle est.:.tbeleceri:.r. 
condições de desigualdade entre os cidadãos. 

Penso por isso que todo aquelle que repellir 
de sua casa ou das dependencias de sua. casa 
um Iadrã.o ou qualquer criminoso, deve-se 
livrar solto em todas as phases do processo. 
até a sentença condemnatoria, irre,·ogavel no 
caso de abuso e excesso que, como sabeis, con
stitue o crime, embora attenua.do. 

Como a idea :pócle parecer extravagante ou 
original, e eu sou o :primeiro a confessai-o dian
tedo direito escripto existente, redigi o artigo 
com phrases talvez superabnndantes para. tor
nar bem clm:o o meu pensamento e tirar -toda 
duvida na applicação {t8}: · · 

«Art. 2.° Ficam alteradcs o§ 1° do art. 35 e 
o art. 406 principio do codigo penal, afim de 
que se livrem soltos, independentemente de 
fi::tnça., em qualquer estado do processo, em· 
quanto não h"uver sentença condemna.toria 
irrevoga vel, os indiciados pelo mal causado 
na repulsa. dos que em lagar ermo ou á. noute 
entrarem ou tentarem entrar na casa em 
que alguem morar ou estiver, ou nas de· 
pendencia.s ou partes fechadas da mesma, nã9 
sendo nos casos em que a. lei· o permitte. Y> 

Accrescento a condi<;ão loga1· erm~. por 
que talvez seja ainda mais propicio à pratica 
do crime um l gar ermo. uma fazenda, do 
q_ue as ruas de uma cidade, embora. á noite, 
illuminada.s a gaz ou a. luz electrica. (Apoia-
dos). · 

Si, porem, não obstante todas estas provi
dencias, que a. camara tem procurado esta· 
belecer, chegar-se â. convicção de que e.stas 
medidas são inellicazes e inuteis, ent~o 'cada. 
cidadão que se arme até os dentes para de
fender o seu direito, isto é, para se fazer jus-
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tiça por suas pt·oprias mãos. (J!Hito bem. ; 
,m~íto bem. O oradoJ' c cwnprii;wntado). 

Vem~. mesa, é lido, apoia(lo e enü•;,1, eon
junctamente em discus~ão, o seguinte 

SUBSTITt:TlVO DO PROJECTO N. 15l-lS9Z 

tempo necesso.rio ao cumprimento do resto 
do praso, porventuro fixado alem da maiori· 
dade, n;t forma do para.grapho seguinte. 

§ Z. • Entre o mini mo e o maximo tL .... ,,I.} 

no paragrapho :.tntecedente, o juiz ou tri
lm.nal. que decrcta.r scntenç'll. ou proferir 
dr~ci~ão contra individLtos que pos:;am se~: 
destinados aos relbridos estuhelecimentos. 

Arclo,·isa a fwulaçao ele esiabelecimenlo~ co;·;·ec- fixara 0 tempo da pet•manencb dellf·s ahi. 
ci,1laes c dd aut;·as pYovide;lciris Em to~los os caso~~ porém, não se trat.ando 

do cumpt·imento de p ·ua. de prisão, ou do 
Art. I. • Ficn. a.utot•isaJ.o o Poder Ex:8CHtivo per iodo succcssi \'O da pri&i.o c<'llular·, ccssart\ 

a fundfLr P<wa. n Dist!'ictu Fetler:1.l, na. f}izenda a internação 110 colono ou dettdn, desde que 
« Boa Visu~ » no município du P:tr:thyba pt·ovar acha.r-se col'l'igido e o juiz da execu· 
do Sttl, do e~tado do Rio {le .lttneh·o, ~em ou- (:i1o assim o ordennr, poL' decisãu motivadl.\ 
tros qmw~qlWl' log:ll'es 11propria.do~. tres esta· sl)bre informa~·.ão da dit'<'Cç-ão d.ro c$li.bde
l•elecimcntos ('(lrt•ecciOilllCS. dnUS UO,ol q\lO.CS cimento, n.ttcndendo {L comluct<t uellc. 
tleveriio ~et• ILI,'PÍ!..'úlas c industl'iae;,, l.!e~t.illlLll· A soltm-a. poderá. set• eonccuida sob condi· 
dn·stl c;•.d:\ um delles ; çüo de re··n t•·adn. no estl.1Jelecimento, ~i o pro-

l. Aos menr•res de 21 a.nnos, <.~mlpt·elwndi· ccdimento ulterior demonstt'3.l' a. inefficacht 
tio~ nn.s seguintes cl:ts.ores : da cort•eq:~iio, atê :i. expimç-ão do prazo pre. 

a) cri tninosos maiore~ tle !J e menores ,le fixado na confot'mido.Je da pl•imeira parte 
!4 annos, que ti\·erem obmdo com discet·ni- deste paragr<lpho. . 
menta. e os que nüo tendo ohrado com discer·· § 3. • Fica prorogada a competencia das 
nimeuto. ou sendo de menor idt~de, não 1\:lrem juntas corl'eccionaes para. julgar os crimes de 
entregues aos pais ou a quem os repre~ente; farto, qualquer que seja o valor do objecto 

b) menores de 2! annos ate e.•gotarem o furtado. 
periodosuccessivo da prisão cellular na lorma § •L" O Poder Executivo organisará os re-

. do art. 50 do codigo penal; feridos est.'1bele('imento na cit•dem em que as 
c) menores de 14 annos, mendigos, ebt·ios, necessidades mais urgentes (lo, repressão acon· 

vadios e capoeiras 011 turbulentos, assim qua· selharem. expedindo os regulamentos concer
lificados pela. pratica dos factos respectivos, nentes â sua a.dministr-a.çã.o e economia., po
~egundo o codigo penal, em summa.rio, na denclo para esse fim dispender atê á quantia 
fOrma das leis vigentes; de cem contos de réis .. 

d) comdemnados por ultrage publico ao § 5.• Constituirão bases indispensaveis d<J. 
pudor, furto ou contravenções das previstas organisao:ão correccional especialmente para· 
na disposição da Jettra antecedente. os menores: 

A escola primaria; 
A oíficina. para o ensino de uma arte ou 

a) comprehendides na lettra b do numero mister manual, mesmo para os occupados em 
antecedente ; trabalho a('fr·icola · · 

b) eondemnados reincidentes ou habituaes A reser-..'='ade u~a. parte do lucro do traba-
pelos factos a que se refere a lettra rl do lho do colono ou detido para constituir um 
uumero antecedente, em estadia mccessivo peculio que lhe ser:L entregue ao ~hir does-
do cumprimento da pena. tabelecimento. 

III. A's mullteres nos casos applkavels, Os colonos ou d~tidos, quer na classe, quer 
previstos nos numeras antecedentes. na o:fficína ou campo, estarão em commum e 

§ l." Os individuas, mesmo rião reinciden· em grupos pouco numerosos, sendo sempre 
tes, enumerados neste artigo, poderão cnm- attentamente vigiados, com observancia da 
prlr a primeira pena de prisão, imposta na regra do sil ncio quando for possível e setor
conformidade do codigo penal, no estabele- nat' necessa.rio. 
cimento correccional. § 6. • O Poder Executivo farã. estabelecer 

- Cumprida, porém, a pena de prisão pe[a na. secretaria da. policia do Districto Federal 
reincidencia, não se tratando do periodo um serViço completo e aperfeiçoado de photo
successivo da prisão cellular o condemnado grapbia e assignalamento anthropometl'ioo de 
maior entrará, ou permanecerá, no estabe- identificação dos criminosos, adquirindo pa.ra 
lecímento, si neste ja se achar pelo tempo esse fim todos-os a.pparelhos e instrumentos 
~e. 2 a 4 anno;:, a arbítrio e disposição do necessarios por conta de credito- do§ 4•. 
JlllZ da execução, sobre parecer da. direc\.dO do § 7." Na conformidade das disposições desta. 
estabelecimento. lei os estados poderão funda.r â sua custa os 

Para os menot'es o limite maximo da per- sobredit.os estabelecimentoo, colonias e servi
manencia sel".i a maioridade e a.! em della o ços, correndo sómente a despeza por conta da 

H. Aos maiores de 21 :Lnnos : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:43+ Pág ina 12 de 36 

"332 Sessão em ·16 de Setembro de 1892 

União, quando nas leis annuas se votar verba 
especial pars. elles. 

Art. 2'. Ficam alterados o§ 1° do art. 35 e 
-o art. 406, :principro do codigo penal, afim de 
{!Ue se livrem soltos, independentemente de 
"fiança, em qualquer estado do processo, em· 
-quanto não "houver sentença condemnatoria 
irrevogavel, os indiciados pelo mal causado 
na repulsa dos que em lagar ermo ou a noute, 
-entrarem ou teni.a.rem ·entrar, na casa em 
que alguem morar ou estiver, ou nas ltepen· 
denc.ias ou pa1•te.s fechada.s da mesma., não 
sen<lo nos casos em que a lei o permitte. 
· Art. 3". São revogadas asdísposições em 
.contrario. 

S. H .. Sala das sessões, 16 de setemlJro de 
1892.-Jo,7o Vieira. -Badató. 

O Sr. França c~~rvalb.o sen· 
tindo não ter }Jodido ou Yir todo o dísc'Urso do 
collega que acaba. de sentar-se, refere-se iLS 
censuras severt1s que S. Ex. fez, em 1" dis· 
cussão do projecto, á comrnissiio de constitui· 
ção e justir,~a.. bem como o nobre deputado por 
Minas Gera.es o Sr. Badaró. 

O orador contesta. depois .o. accusação. de 
inconstitucional feita ao projecto, que só visa 
factos posteriores ao dia em que for transfor
mado em lei, sem esta,belecer a. retroa.ctivi· 
.da.de; e o Congresso pócle legislar, revo~ar, 
substituir, suspender. fazer leis novas, em fim. 

O -nobre deputado accusou t.1.mbem a com
missão de haver estabelecido penas para os 
vagabundos, quando no Codigo Penal jâ ellas 
existem ; então, si a: commissão não podia 
mais estabelecer taes penas, se.,<>ue-se que a 
<Jamara esta inhibida de exercer as suas 
funcções legi~;lativas, uma vez que haja leis 
.anteriores regulando os casos. Não; não é 
:razã.o absolutamente para que a: Camara se 

;despoje· da faculdMe de le,"islar, o facto de já. 
naver o Codigo Penal cogitado dos delictos 
'que a commiss.w quer agora punir com penas 
IDais severas . · 

Outro ponto combatido pelo nobre deputado: 
S. Ex. disse não' ser conveniente a promiscui· 
dade de se:x.os e de idades nas colonias correc· 
cionae5, accuSl1ndo a commissão deste erro, 
sem pensar que S. Ex, mesmo defendeu-a 
cabalmente quand{) -disse que ao governo com· 
petia. dar OS regulf\JlleD tOS a lei, vendo si 
-devia fundar dous ·ou tres estabelecimentos, 
eonforme as necessidades o exigirem. E, 
quando mesmo fundasse um só estabeleci
mento, não se poderia. pôr em pra~ica. a 

. inspecção e fiscalisação necessarlas pa.ra que 
não houvesse ·promiscuidade de sexos? Os 
internatos não t'ul'l.ccionaJD. nesta capital sem 
que ·.nelles haja mistura dos menores com os 
maiorês ~ não ·são eltes separados nas horas 
-de repouso e de recreio ~ Isto é materia regu· 
lamentar. 

Sem duvida alguma, seria muito melhm· 
que nos tivessemos estabelecimentos distinetos, 
um pam os menores, outro para. o~ maiores, 
outro para. homens e outro, finalmente, para 
mulheres. Si o nobre depat'lld~ conseguir que 
a commissão de orçamento obtenha a verba 
para esses estabelecimentos todo$, pôde contar 
com os votos dos membras da. com missão de 
constituição. 

Justificando as emendas que apresentou ao 
projecto da commissão de que e membro, o 
orador declara queaacceita~.ão deste projecto 
impõe-se : basta dizer que temos, termo 
medi o, detidos na Casa da Correc.ção 500 indi· 
viduos que custam ao paiz 12:000$ ou 14:000$ 
mensa.es, e lá. vivem sem se hauitua.r ao tra· 
antes acostumando-se á ociosidade. De modo 
que gasta--se 160:000$ por anno para, de 
quando em quando, a.tir·ar-sê asociedad,e,uma 
turm<1 não pequena de homens viciados e 
mulheres corrompidas ; ao pa~so que com a 
despeza de novenw. e poucos contos estabele
cer-se-1ul. uma colonia, tratando-se de habi
litar para o traballw taes indivíduos. . 

O orador termina pedindo aos collegas que 
não se opponbam á pa..<;;;agem do projecto, 
afim de CJ. ue não se tornem Yerdadeíras as 
palavras clitas por um economista e repetidas 
por um colle,rta- que a nossa classe, a classe 
dos advogados, e inimiga da ordem. (.L1[uito 
bem .. ) 

O Sr. Chagas Lobato- Não 
vem susten-tar o projecto porque o seu colle
ga pelo Rio de Janeiro já o Tez com brilhan
tismo: dirà. apenas que não se trata de pe
nas de criminosos. mas de correcção a indi
víduos entregues ó. vagabundagem, que in
festam esta capital. 

o intuito do orador, subindo a tribuna é 
justificar a razão porq~e va!) offerecer o seu 
projecto relativo á repressão de va.gabunda
gem como emenda a éSte que se discute. Ja 
disse, quando apresentou esse pro,jecto. que 
aqui no Rio não ha mais garantias, ninguem 
dorme.socegado e tranquillo; parece que uma 
quadrilha de salteadores se organísou no paiz, 
com o fim de explorar esta industria e é 
preciso que o Corpo Legislativo dê remedio a 
este mal. 

Em relação às penas, oprojecto crêa. novas, 
estabelecendo para os criminosos de roubo 
com esca.~ada, assalto· á mão armada. narco
tismo, etc. a pena de 6 a 12 o.nnos de pri~o 
com trabalho na.s minas do estado; si do cri
me resultar ferimento gravé, esta pena é 
elevada de 8 a 16 a.nnos; si resultar a morte, 
é elevada de ·10 a 20 annos nas mesmas roi· 
nas ou na Casa da Correcção e presídios, em
quanto não hou~er minas em exploração. 

O tribunal para"julgamento desses crimes-é 
novo qua:nto .ao modo de sua formação, mli,s 
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é o mesmo jury. como passa. '' mos orar com
pM-ando os dois tribuna.es. 

A principio, teve dnvida.s sobre a constitu
cionalidade desta medida, mas taes duvidas se 
dissiparam dea11tc do §. 13 do nviso i2 da 
constituição. 

Chama a attenção da Camara. para. a exce
pção Scclao as casos determinados em lei. 

Observa que. é preciso armar a policia de 
meios :para que ella se rião veja de braços 
amarrados·ahte innumeros ataques a proprie
dade, co)llpr~juim da segurança e tranquil-
lidade das familias. · · 

Ouviu um s2u collega dizer que a pena es
tabelecida no projecto e pesada, cruel; mas. 
esse trabalho GUjo exercício para o criminoso 
~el:"ci. o cumprimento da pena. tem sido exer
cido por cidadãos honrados, explora.ndo uma 
ti:mte da renda. 

Vem à mesa, e lida. <tpoiada e posta con
junctamente em dl~cussão a seguinte 

Otrereço, como emenda adtliiiva ao projecto 
n. 151 , o de 11. 186, relativo á repressúo da 
gatunagem. 

Sala das sessües, 16 de setembro de IS92.
Chaoas Lobato. 

O Sr. Gon~alves Chaves
Não venho discutir o projecto :principal, ao 
qual o nobre deputado por Minas apresentou 
como emenda a.ddith-a. um outro proje()to, do 
qual acaba de dar conhecimento á Camara. 

Venho tratar de uma questão de ordem na. 
uirecção da discussão do projecto. Não O CO· 
nheço em seus detalbes ; mas da exposição 
que vem de fazer o seu illustre autor, 
concluo que e~e projeeto encerra questões 
muito momentosas e que devem ser estudadas 
com a max:ima ·cautela e o maximo criterio. 

Antes .de tu_çlo, Sr. presidente._ eX;tranho 
que S. Ex;, abrindo uma excewao a nos~ 
legislaQ.ão criminal e legislação processual, 
tratando de di:finir- e punir os crime~> deva
gabund~em, apresente, como emenda ao seu 
trabalho, um projecto que S. Ex. -declarnller 
t<io somente de caracter. administrativo. 

A questão é muitb Importante; Sr. presi• 
dente, porque, pela exposição que S.Ex, acaba 
de fazer, -vejo que se trata de penas draco
nianas ... 

0 SR. CHAGAS LOBATO- Não :1poiado. 
O SR. {füxt;A.LVES C!·lAYE5--,E' assim,Sr. pre· 

sidente, q_ ue, pela ra.pidõ1 e:x:po;,iç1o que S. Ex. 
fez deduzo que S. Ex. esta.belecer um- re
gimen processual. E sabe V. Ex. que leis de 
pz•oce8so, regras de processo só púdem ser de
crek1das pelo Conrresso :-.-a,cional, tratando-se 
de cdmes sujeitos a acção criminal federaL. .. 

o Sa. Cn.vus LOBJ.To-Pois e simplesmente 
pal'a a Capita,l Federal. 

O Srt. Go::-:çAT.YES CnAY.Es-V. Ex. não 
expoz isso, e et• argumento com a exposí,_;ão 
que iez. 

O Sr.. C!L-I.GAs LOBATO-Està. no proJecto. 
0 Src GOX('.\t YES GIL\ \"E;- Em tollO O caso

ainda, 81•. p!·esid(•nte, Jlão int~rin·eto a 
disposiçii.o. Consti<ucional relativamente â. 
pt•is;1o pre\·enth·n. como S. Ex. o 1\<z. Contz•a
rittriaruos des,e modo tod s ~ts disposições 
processuaes, que pt•imlecem entre todos os 
povos civilisados; se1•üt. eorth·ari~r as con-

1 quistas da. civilisa<;ão moLierna. em relação<.\. 
materia e que entende com garanti'IS indivi
duaes aimb, contrat'iar de fl'ente, principias 
c,ustitucionaes cousagr•ados no nessa pacto 
fundamental. 

Devemos,St•. pPesidente, entender,como tem. 
entendido todos os leg-isladores, que aqueila. 
restric~?.ão, consagrada no ::tt•t. i2, refet·e-se 
simplesmente a Cl'ime inafiançavel. 

O SR.. CEL\.GAS LOBATo-São inafiançaveis 
todos ·elles. 

o Si{. Go:sçALVES CHAVEs-Sim, porque 
V. Ex. applir.a. penas que não correspondem 
aos tlelíctos:tal exaggero ha de trazer a impu
nidade dos deliqu8ntes'. E' esta a razão ·porque 
o proj.ecto de Y. Ex. suscita e aconselha uma; 
discussão la.rg;a. 

0 Sa. CHAGAS. LOBAto-V. Ex. não leu O 
projecto e está fallando sem o conhecer. 

O St~·- Go:"iç.u.vo:s CHAvEs-V. Ex. acaba de 
fazer uma exposição e as considerações que 
eu avento são baseadas nessa- exposiçiio ~ sim• 
plesnientepara declarar o seguinte:«&equeiro 
a V. Ex. Sr. presidente, que o projecto volte 
commissão para dar parecer a. respeito e po-. 
der abrir-se uma di~cussão ampla sobre elle. 

Vem à mesa, élid~, apoiado e postocon.
junctamente em. discussão o Seg-uinte 

O Sli. CHAGAS LoBATO_- Não apoiado. Requeiro que se remetta à commíssão de le-
gislação e jnsti~ o projecto apresentado pelo 

O S~. CklNÇALYES · CHAYES --:-· • • de pe~as Sr. de utado ChagasLobaro reprimindo a va.
que na.o cor!'CSp~ndem , aos d~lictos, qu~ '"!0- !mbundagem e os !ratunos na capital Federal 
lam os- prHlClpws ph.iiosoph1COS do dira1to ."' _ o -
criminal, encerrrando ta.mbem o projecto ma- . Sal(!. das- sessoes, 16 de setembro de 1892..-
teria. inconstitucional. Gonp];I)~S Char~es .. 
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O Stt. PREsiDE:-\TE - O requerimento do 
11obra deputado sô pode ser tomado em c;.Jnsi
deração sem prt>juizo da 21 discu~são, visto 
não l1aver numero para votar . 

Fica. encerrada a discussão do at·t. 1 o e sue· 
cessi'Ç'ameme dos demais artigos do projecto, 
ficando as discussues, adiadas por fctlt;t de 
numero. 

0 SR. FRA!'iCISCO GLICERlO (pela odc;;t) -
:E:>tando exgotada a" hora destinada ã discussi:ío 
das materia.s consignadas na primeira parte 
ila ordem do dia., rêquer que o Sr. presidente 
consulte a. casa. si concede proroga.ç-.J.o por 
mais uma. bora, afim de que a. camara. possa 
discutir o projecto n. 19-2, fixando a despeza 
do Ministerio da Industria. Viação e Obras 
Publlca.s para o exercido de 1893. 

Fa'!; este requerimento de lJl'Ot'oga.ção sem 
prejuízo das discnss0es elas outras materias 
con~ignadas ness..1. primeira parte da ordem 
do dia. 

O SR. PRESIDE.'\W.- O l'~querimento, con· 
forme acaba. de s?.r formulado pelo nobre 
deputado, isto c. como simples prorogação, 

·sem prejuízo da dtscussão das materias consi
gnadas na primeim parte da ordem do di(l., 
póde ser votado com qualquer numero de 
deputados presentes. 

Entretanto, si se trã.tasse de inversã-o pa.ra 
se dkcutir immedíatamente o orçamento do 
Ministerio da-Indu>tria, não podia ser tomado 
em considerat.ão, por não haver numero na 
casa. pa.ra. resolver, na. fórma do regimento. 

0 SR. BELLAR!IIXO DE ME:\"DDXCA. (pela 
ordem)-Sr. presidente, respeito muito as sa
bia.sdelibe!•ações de V. Ex .• mas peço permis
são para discordar da .proposi(;ão que V. Ex. 
aca.ba de avanço-ar. 

O regimento permitte a prorogação do tempo 
total da sessão; mas o que V. Ex. diz que 
pôde fazeL' a commissão, e contrario ao regi
mento, porque ê a alteraç:.ão da ordem do dia. 
mesmo na colloca.{:âo que nella. tem os diver
sos projectos em discu:;sii.o. 
· Jã. vê V. Ex. Sr. presidente, que, proro
gada ·a ilora. destinada à. discussão das mate
rias consignadas na primeira parte da ordem 
do dia., fica. inteit·amente alterada. a 2· pá.rte. 

O Sa. PRESIDEl\'TE- Estou convencido que 
devido á má a.custi.ca do salão. V.Ex. JJii.o 
ouviu o que eu disse a respeito. · 

Declarei que o requerimento do nobre de
putado 'Por s; Paulo, entendido como simples 
Jlrorogaçãó da primera hora. sem pre,iuizo da 
discu.."São das outras matcria.s, rem alteração 
d& ~rdem do dia., llOdia. ser votado com qual
quer numero de il.eputados pres9ntes. 
· Entratanto desde que importasse em in

ver<>ão da. ordem do dia, para se discuti!.' im· 
, .media.tamente o o1·çamen'OO do Ministerio da 

lndnstria, nã.o podia a Camara delib:!l'al' sa
bre elle porque não havia numero regi
mentaL 

0 SR. BELLAR~IIi'\0 l\E MENDONÇA. - Em 
todo o caso, me parece que, por essa delibera
ção, uií.o se chegara ao fim que tem em vista 
o illustre representante de s. Pa.ulo. 

Creio que S. Ex:. não sabe de antemão se 
a Camar.t está ou não disposta a discutir as 
ma.teria.s consignadas antes do Ol'ça.mento do 
Ministerlo da. Industria., 

U~t SR. DEPUTADO - Se nã.o discuiir ficam 
encerr..tdas. 

O S!t. BELLAR)UXO DE MENDONÇA -'- Si se 
dis<:utit• essas outras materias, esgotn.r-se·ha 
forçosamente a proroga.c;ão, sem se alcan~ar 
::.t.tingit· o fim proposto. 

Nã.o ha, portanto, nenhuma utiUdade nesso. 
prorogaç.ão da. hora 

Si 1orem encerradas as discussüesda.s mate
rias precedentes ao orc;.amento citado, quando 
se chegar ú. <liscussão deo."te pto.jecto, poder.i.. 
s~r pedida a. prorogaçiio com S?.gnr;~ eltlcacia. 

O.-SR. PRESIDE~'TE- A hoL'a da primeir(l
parte da ordem do dia está. dada. e desde que 
não seja votado o requedmento, pa.s..o:a-se ú 
segunda parte. 

E' submettido a vooos o requerimento, e <l 
Sr. presidente annuncia. a sua approYaçã.o . 

O SR. MARTk'\'110 R ollRIGUES (p~ia o1·dem} diz 
que; tendo cluvida.s.quanto a maioi•ia. dos pre· 
sentes, requer verificação. 

O SR. PR~>DENTE procede à verificação f. 
declara. que votaram a. favor « ·Srs. depuro-
dos e contra 20. · 

3• discussão do prvjecto n. 115, deste anno, 
a,utorisa.ndo o governo a tr:1,nsferír para a~ 
armas de infantaria. e ca.vallaria., conform~ as 
habilitaçües de cada um, os officia.es do exer
cito, promovidos durante a guet't'a do Para,. 
guay, para a de artilharia., que nesta. se a.cb~· 
rem sem poder ter aooe...oso por fa.lta. de habi
litações scientificas. 

O Sr. Urbano Gouveianilo vem 
combater o project~ n. 115, que nd la justo 
e equitativo. :Mas, por ser ,justo e equitativo, 
e que o orador vem com a4,l11I1S collegas 
apresenta!.• uma emenda.. Este projecto, diz 
o orador, a.utorisa o governo a transferir da 
arma. de artilharia. para as de infantaria e ca
vallaria. os officiaes que não tiverem o curso 
da arma de artilharia. e que foram promovidos 
por servicos de campanha._ Sendo assim. este 
projecto só a.proveita;aos offi~iaes nesto.s condi
ções, si · bem que com muito merecimentf. ; 
mas a alguns outros que não teem servi~.o de 
campanha., q 1ie ilã.o pódem continua.r a sU;J. 
earreira por nã.o terem o curso da. sua. artna, 
este projecto não aproveita. 
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.A emenda autorisa o governo a. conceder a 
transferencia, sem prejuizo de antiguidade, a 
todos os outros ofticiaes que estiverem em 
identica.s condições, isto é, que sendo 1° ou 2' 
tenente de artilharia não tenham e nem 
possam >ir a ter o curso da arma de arti
lb.aria; e, ao mesmo tempo, dã. autorisação 
ao ~overno ]X\ra. transferir igual numero de 
officiaes de infantaria ou cavalla.ria, que 
tenham o curso de artilharia. para. a. respe
ctiva arma. E' apenas uma troca entre om
eiaes de uma e outra arma . 

UMA yoz. - Isto é de muita vantagem para 
o ser"iço l)U blico. 

O Sa. URBAXO DE Gat:VEIA accrescenta que 
esta medida e de grandes vantagens para. os 
officiaes e para o serviço publico ; para os of
Jiciaes, porque, tendo esta faculdade, teem o 
estimulo para bem servir á sua arma ; paro. 
ll serviço publico, porque ha falta. de officiaes 
com o curso para. esses corpos. 

era que não é preciso justificar mais a sua 
emenda, mesmo pOrÇtue o seu fim e dar uma 
ligeira. explicação a Camara. afim de que 
ella fique comprehendendo que a emenda que 
a.presenta com outros colle,!T3S, não traz au
gmento de despeza., nem prejudica. o direito 
de quem quer que seja ; ao contrario, vem 
favorecer aos officiaes transferidos e ao mes
mo tempo á ad.mini~tração. (Muito bem.) 

Vem á mes:L, é lida apoiada e posta con
juntameut~ em discussão a seguinte emenda: 

AO PROJECTO N; 115 

Fica o governo autorisado a transferir para 
as armas de infantaria e cavallaria os I•• 
e 2'" tenent~s da. arma de artilharia, que 
por falta de habilitações scientificas, estando 
impedidos de obtel-as não puderem seguir os 
postos da respectiva at•ma, e daquella para 
esta, a padido. numero correspondente de of
uciaes com o curso da arma de ar~ilharia:, 
sem :prejui.so de antiguidade. 

s. R.-Sa.la das sessões, 16 de setembro 
de l892.-Urbano Gouveia.-Cae:ano de Al
buquerque.- Ce:;ario Motta; Junior.- Dioni
sio Cerqueira.-Athayde J~nior.-Bellarmir•o 
<le Meildonça.-Pauta Guimarães. 

Entendo que todos os favores merecem os 
officia.e.'> do exercito que prestaram serviços a 
sua Patria. na campanha do Paraguay. Julgo 
ate que lhes assiste o direito de se1•em hoje 
transferidos pa.ra as a1·mas que possam ga
l'antil-os no s~u futuro; pot·em não convindo 
que o direito de alguns p1•ejudique o de mui
tos, atacando-se nessa. transrerencia. aos que 
foram adquiPidos muito legitimamente, cha
mo a attenção da Camara para os prejuízos, 
que ameaçam os officiaes dessas a.rmas. 

Toda a questão reside em se f1tzer Justiça. a. 
egses of'ficiaes, nüo injustil;-ando por outro 
lado aquelles que se acham ser-vindo nas ar
mas que receberem os tmnsfet•itlos. 

O Sr. ten~.:nte Co1onia e um official distincto 
do exercito. e eu não me opponho absoluta
mente ú. sua. tra.ns lerencia.. 

~Ias as condiçües do Sr. tenente Coionia. 
são muito excepcionaes; elleservenaarma de 
a.rtilhat•ia. desde o fim da campanha do Para
guay: ha. 22 a.nnos ; desde 1870 que ê capitão 
grauua.do. 

Isto qu~r dizer que, transferido para. a 
arma de infantaria ou cavallaria, elle sera 
collocadv acima de todos os capitães que teem 
sido promovidos a. esse posto ha mais de 21 
annos! 

E preeiro que a Cam3.l'lL saiba o que qum· 
diZer este projecto e quaes as suas conseouen
cià~. Venho fu.ilar~lhe a linguagem da· vm·
dade e da. justiça. 

0 SR. BELLAR:I:!INO DE !.IE:-i'DD~ºA-Peço a 
pa.la.vra. 

0 SR. MARCIANO l>E n:Ú.GADIÃES-Feita a. 
transf~rencia. desses officiaes favorece-se de 
suas vagas a arma de artilharia ; por conse· 
guinte accrescerão vantagens corl·esponden
tes aos orticia.es que delllt fazem pat•te. 

Collocados es;;es officiaes nas a1·ruas de in
fantaria. ou ca. vcillana, a.(!crescerão aos postos 
existentes· mais esses que levam os mesmos 
ofiiciaes, contbrme o numero de transferen
cias. 

lsto quer dizer, que i:o,los os ofiiciaes, desde 
tenente ate alfeJ•es, set·ão prejudicados com a 
transferencia. na F'ecedencia que vão ter os 
que contam mais de 20 annos no posto de 
tenente. 

Não me opponho absolutamente a que o 
Cong1·esso satisí'.l.ça estes pedidN dos referidos 

O Sr. l\.tarciauo de 1\l:aga- _officiaes ; mas o que desejo e peço em nome da 
lhiies-SJ.". presidente, yenbo fazer ~u- b_?ajustiça ~ ~ue preste ~bem a sua atten:
mn.s considerações a respeito deste proJecto çao aos pre;uu:os _que vao ter aquelles que la 
que a.~torisa o governo~ tra.nsfe}'il' da arma se acham~ que ;tao teem ~~paalgu.ma de que 
de ~tilharia. para. as de 1nfantar1a. ou cavaL- esses_offiClaes nao se ha~ili~em com o re
la.rla os officiaes que fizeram a campanha do spect1VOCUl'SO da. arma SCientifica.. 
Pa.ragua.y, e que por falta.v-lhes o respootivo O ~r. Colonia ~em :rea~mente_yrestad? bo~s. 
eurso, não pódem continuar com vantagem serVIços n_a artilha.na, e p_r~t~oso e. m~- ·. 
pa.ra o serv:iÇ<J na referida arma. em que se g~nte ;, até .a falta. de ha.bihta.ç~ sClenti.fica.-. 
acham. . na.oo ImpedtO de presfu.r 0$ SCl'VlÇOS qu~ Ullll 
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prestado inherentes ao seu posto, tão bons caso, os otllci~es que vierem para esta. não 
como os que tenham ho.bili~s ~xigidas. devem ser consultados, ou então, não deverii.o 

Por estas con~iderações o Congresso não tem ser feitas as h-.J.ns.fereucias em · questão. 
necessidacle de tra.nsleril-o da arma de :trti- E' :1 minha questiio; é a questão da. justiç•a ; e, 
lharia para a de infant~rla ou cava.Ilariu.. collocado debaixo deste ponto de v1st::L é que 
,· o que é preciso e o que quer a camara, é argumento, · 
garantir a este offi.cia.l o progresso na sua car- . Pc.ra provar ainda as circumslancia~ em 
reira, que tem sido embaraçado pelas exigen- que se acham es~e·s officiaes, cbamo a atten
cit\S leg-J.eS do curso da arma, lm m:ús lle 20 çiiodos meus collegas para o seguinte: \1<1. 
anoos. officiaes que embor':l. não tendo curso na arni.'\ 

Devo zelar aqui, antes de tudo, 05 intet·es- de artíllm. t·ü~. pt•eferem nella perma.ne~er •~ 
ses geraes t.l.a minl1a clas~e c não o particuhw pass:u• pam in!lmtn.ria, porque o serviço des
deste ou daquelle camarada. tn. arma e llenoso, pesado, de muito movi-

Como membro da. commissão de marinha e mento e ate <1.nte-economico, o que não se d<i. 
gucrr:1., de;;cle o dia que compareci á pt'imeira na artilharia. 
reunião para tr:tt.al·-se dos servi~ proprios a 0 SR. BELLA.R)liXO DE MENOOXC:\.- A opi-
essa commissão, declarei aos dignos coHe;?:ts, ·- li · · til! 
que devimnostomar attitude sérÍ<\. muito "cri- nmo e V. Ex. e valiosa., pertence a ar Ja.-

ria ; eu sou da. intilutal'ia. . teriosa, em rela.<.:ão á classe militar. princi-
palmente; por isso que, dUl'ante o reg'men O Sr., MARCIA:\0 DE MAGALIIÃEs-Mas iàço 
pa~sauo, ella so.trreu continuadnmente em seus justiça a todas as armas. A artilharia em 
ilireitos, de,·ido isso ã. accão do empenho e á tempo de paz e umt\ arma desocego, e isso 
influencia pessoal de um ou outro milit.w qne não se dá. com a. infantaria, como bem. póde 
tinha a seu fii \'O!: alguns i.l.migos nest~ cas;),. nttestar o nobre deputado qoe e um d.os ma.i:; 
, Fru:htm·se leis especia.es para este ou aquelle distinctos offi.ciaes dessa arma.. 
militar,mnis ou menos r ecommemlalvel, cnm Ora. Srs. si esses ol:ficia.es em questão não se 
prejuízo, com desvantagem, com e:scanclalo achavam bem na arma de artilharia, porque 
mesmo para a classe militar ( apoittrl os ) • não pediram a SUl\ transferencia. ? 

O illustre collega - deputa.do pelo Paranti., o Sa. BELLArorrxo DE MENDOXÇA--'-Quau.tas 
1ili :victima. da lei excepcional feita por meia. vezes a tem pedido o Sr. Colonio.~ 
duzí.a de indivíduos; conhecedor do serviço 0 SR. MAacr.\J~O DE :\h.GALHXES...:..sem indi· 
technino ~e engenharia. IJa.ssüU para o corpo de · · · 
engenheiros. encontrou alli uma lei exque- vidualisa.r a. quest<io, direi que houve : a.lgn-
sita, desattendendo-se assim á sua "Dratica e ma raz;1o pam i~so. · · (·~partes) 
·direito ao accesso. • Si o quizessem, de facto, teriam sido tra.n· 

Si houvesse interesse pelas cousa3 militc1.- s!eridos com ~erda di:! a.ntiguid<tcle, em com· 
r~s. pelos direitos . da classe por parte do pensação, porem estariam hoje coroneis ou te
Poder Executivo e Legislati.-o, logo que ter- nentes-corooeis, como estão seus com:panhei· 
minou a güerra do Paragua.y, o Sr _ tenente ros promovidos á tenentes na. mesma. data. 
Co~onia e todos os outros que encontráram O mot.ivo é outro que os collegas não 

· · embaraços na arma de artilharia deYeriam ignoram. 
· ser transferidos para a infantaria ou cava.Ua- Trat.'l.-se de tornar effectiva essa transfe· 
ria, mas legalmente e não por fa.,-or. Isto rencia. Pois bem, eu prJpooho {J. Camara que 

. porem não se fez e · d'abi o incomnnieute se faça. a transferencia. de igual numero de 
actual que quero evittr, nas arm;LS de infa.n- officiaes jas armas de infanta.ria. ou de ca.val
taria ou ca.'"-allaria. laria, mas por ordem de i~-ÍLtiguicla.de,. inde

.· ·: Compenetre-se o nobre deputado das inten- pendentement.e de pedido. A transferencia do 
çõ~ que tenho, esclarecendo · este a.ssumpt<l. "tenente Colonia e uma ·-trànsferericia muito 
· Nã.o 1àço guerra aos candidatos a· essa tran- singular, muito extraordina.ria\ pelo que eu 
sferencia., mas entendo,.·que o Congr.esso deYe ja disse. Não e a transferencia·ae um tenente, 
:vota~ uma. medida. que pareça originada mais é a. imposição de wn major á todos os ca;pitães 
dos"interesses geraes do que . dos interesses da arma de infantaria ou ca.va.llaria promo· 
particulares, aos officiaes em questão, embora vidos ha muito telllpO, ante3 do Sr. Colonia. . 

. dignos de toda . atf.en.ção dos poderes publicos. o SR.. BELt.A.ro[IN() DE M&"IIDONÇA - v. Ex . 
. O SR:. BELLARMINO DE MENoo~ç.~-Acceita di~ que queria que elle tivesse accesso .na. 

V. Ex . . a emenda. proposta ~ propria arma.. 
O Sa. MAll.cUNo ·mr MAGALHÃES-Não sa.n- O SR. MARCJ.A"'o DE :MA.GALRÃ~ - E~t'\ V. 

ccionei essa. emenda pelo factO de tornar vo- Ex. engana. -lo, isso seria. um absurdo ; -eu 
!untaria a. t:r&nsferencia. dasa.crnas,isto é,po~ disse simplesmente que era justo que fosse
:parte-· dos interessados ; ou ha. .necessidade de transferida para outra a.rm~ onde podesse ter 
fazer-a. tronsferencia. dll. a.rtilba.ria e, n~e .accesso. Ate hoje nã.o houve incompatib~da.de. 
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no seu exercieio, independentemente das ha
bilit..'l.Ç.Ões sei ·ntiflcas, na arma de artilharia ; 
m:lS agora elle não poderiL ser mais promo
vido, vê tolhido o seu futuro, e pede os soe· 
corros dos poderes publicas. 

Termino aqui as observa.ções que tinha a 
i'o.zet•, para se entrar em materia.s mais ur
gentes ; e envio a mesa uma emenda, no sen
tido de se. tornar obrigatoria a transrerencia 
de igual numero de officiaes nos mesmos 
postos para a arma. de artilharia. (Mt~ito beo1, 
t11uilo bem. o orad(J<t e felecitado.·) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con
junci:amente em discussão a seguinte 

Emenda. ampUativa 1w lH'ojecta n. 115 

A€crescente-se no fim do art. 1• -estabele
cendo-se a devida compensaÇão nestn arma 
:pela. transferencia. de igual numero dos offi
ciaes das armas de infantaria e cavallaria que 
tiverem as habilitações que tali:am ã.quelles, 
por ordem de antiguidades, independente
mente de requerimentos das partes. 

Sala das sessões, 10 de setemhvo de 1892.
Jwrciano de Magalhães. 

Ora,si hoje,que pela primeira ve2: semelhante 
assumpto merece a considerat;ão do parlamento 
brazileiro, a concessão fôr feita com o onus da. 
restricção que lembra o honrado collega que 
acaba de oceupar a tribuna, qual a de cortar 
a antiguidade desse d.istincto official, que van
tagem lhe ad virá ? 

Aqui, Sr. presidente, nós temos. de attender 
não simpl~smente ao offieial em particular, 
que vem solicitar essa antiguidade; temos de 
attender tam bem e principalmente a conve
niencia de serviço, á. necessidade imprescindí
vel de dar accesso a officiaes, como o capitão 
Colonia, que tantos serviços teem prestado, 
paro mais estimulai-os no cumprimento de 
seus deveres, abroquelando esse accesso em 
uma disposição legislativa. 

O illustre capitão Colonia, que adqueriu 
seus postos na arma de artilharia, em serviço 
de guerra, alguns por actos de bm vura, con
quistou por isto mesmo dil·eito a ter accesso 
até nessa propria arma, porque mostrou-se 
completamente a.pto para ella e do modo mais 
efflcaz, no logar para onde é exactamente cha
mado ·a militar, isto é, em uma campanha ar
dua e difficil como foi a. do Paraguav. 

O que seria muito justo, Sr- preSidente, é 
que após a guerra do Para.guay se tivesse 

o Sr. Bellar:m.ino de Men- feito alteração na lei de promoção para. per
donça-Penso, Sr. presidente, que o ponto mittir accesso na. arma de artilharia. aos of
de divergencia em que me acho com o meu freias que, embora sem estudos, iã.o brilhante· 
honrado collega que acaba de occupar bri- mente :nüliuvram nessa arma. 
lhantemente · a tribuna, é apenas sobre o Entretanto, como isto não se fez até agora, 
prisma pelo qual encaramos a questão. S.Ex. a transferencia para as armas de cavallaÍ'ia e 
nã.o desconhece os importantes serviços pre- in!àntaría,q ue já incontra muitos precedentes, 
stados pelo capitão graduado José Antonio vem de algum modo sanar o erro commettido, 
Colonia . .. n ttenuar essa gra vissima falta dos governos e 

S. Ex. foi companheiro de armas e de tra- parlamentos passados. . 
ba.lhos de guetTa, desse d.istincto official, O illustre eollega não se op:põe inteiramente 
·e reconhece que, mesmo depois da campanha, ã. transferencia, e tanto assim que vem pedir · 
tem esse officíal 22 annos de demorano posto que se transfira igualmente otficiaes das ar
adquirido alli pelos relevantes serviços que mas de cavallaria e infantaria. para a de ar· 
prestou. S. Ex. acha que o capitão Colonia tllharia, o:fficiaes que estejam .. le.,o-aJ.mente 
deve ter accesso, e que o merece. Portanto, habilitados a pretencer a e::sa. arma. éom a 
não póde S.Ex~ re()usar que a Ca.mara. facilite differença,apenas,em confronto com a emenclll. · 
a esse official uma aspiração tão justa, uma substitutiva, de que tal tra.n~ferencia seja 
aspiração aque jaconquistou direito. obriga.toría e por ordem de antiguidade. 

Si a lei de promoções não exigisse habili· Sr. presidente, nem comprehendo que 
tações scientificas, o curso da arma, como as transferencias de uma para outra arma se 
condição indispensavel· para o acces-so, não façam com perda da antiguidade. O exercito 
havia governo nenhum neste pa.iz que já não não é simplesmente um corpo ou uma arma 
tivesse promovido o capitão Colonia a dons. distmcta ; é o conjuncto de todos os corjlos e 
outros postos, porque os seus serviços são armas. 
importantes, e o seu merito é geralmente re- O interesse geral da classe não e que é 
conhecido. Mas, apesar de ter esse distincto ferido, como entende o illustre deputado; fe· 
ofil.cia.l requerido successivamente, depois da rido serà o interesse pa.rticular dos o.Ol.ciaes, 
guerra do Paragila.y, a todas u.s camardS que pertencentes á arma de cava11aria e infanta.- · 
se su_ccederam, apesar de tod~ as petições ria, si ig!_lal nume~o delles não fo~em ~m 
que mcessantemente este offic1al tem feito, compensaçaotransfer1dos para. a de artilharia.. 
elle jamais conseguiu que o seu ll6illdo siquer como determina a emenda substítutiv.a. dl) 
entrasse em discussão no parlamento do honrado ~ollega por Goyaz, por mim e outros. 
I'egimem passado, collega,s subscripta. . . , 

. . c..,;ara v. -tr .43 
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Mas, acima. desses interes..~es, ou dil·eitos j curso de na.u tica no cst:l(J.o do P:1.1~í. , e lho ti:·~ 
ndquil'idos, quando não estivessem .re~gnm~ orgt:_nisaç:ito 
dados. estão os serYi\'.OS relevant.~s 11restados J Ntw lwsenuo quem pe~<\ n pala.>"t'n, fica. tt 
pelos officiaes que o proj<:cto Jiworece,~ e;;tá o di~ctm~o enEet•rada e _aLliad~ a ''ntt\<:~o. 
interesse "'em! do exerctto. que cons1ste em ContHm<:tt:ao Lla 2·• chscn~J.O uo prOJecto n. 
a;p,•o•P.it:tr" as u.ptíclêi?~ nnU.e ellas podem ser Fi5. deste mmo. autorisando o gorerno :\ 
mais uteis e m t\ÍS Vtmta.josas . coal.t·n. tm• com o engenheir·o llfelville Hora· 

Em nome. dos coUegas que commigo assi- as obras que se propõe a executa!', pot• si ott 
gna:·am a emenda substitutiva., St'. presiuen· comp:mhia que org<misar, na íllu\ da~ En.u 
te, decl .ro ao nobr3 oollega. que acceitamo:> a das, no porto e bahin. do Rio de J:J.neiro, me
condiciio tle obriga.torieilac!P. parn. n. tl'itns !~· deante os condições q uc estabelece. 
rencin., m<ts nã.o podemos acceita.r qualquer· O !3R. PnE-IDF.~l'E - 1\nnnncht a di~cuss.ío 
condi~.ão de restricçJ.o de antiguillMle, prin- do a.l't. 1•. 
cipalmente trataw!o-se tle oHiciacs di~tinctos 
como o bro.\·o ropit;.l.o Colonhl. (Jf.,ita bem, 
muito br.m .) 

Vem ú. me:sa, ~ lida. apqlada e post:J. conjun
ct.-l.mente em discussão a seguinte 

Accrescente-se onue convier : 
Ficn.ndo o governo autoi·is<\do a. tl•a.nsferir 

p:Lra a. anntJ. de a.rtilllaria. tantos oíllciaes 
lle infanta ria e cu.v-allal'ia. ha.bilit:J.dos com o 
cur5o t1o.1ueUa. armn. e nos mesmos postos, 
quantos forem em Yirtude J.o presente de· 
Cl'eto transfericlos p..'l.ra. estas. 

s. R. -Sala das s~ssue$, 1 6 de se tem lJro de 
1892.-Caetano de .lll!aqttc,.quc.-Bclla,-wi110 
d e J{endançt'. 

O Sr . .l?'h·e>S Ferreira diz que 
a. urgencia. que lla., de discu tir o orca.mento 
da Mricnltnr.J., o obriga. a. não di?.er mais 
nada. sobre o pt'ojecto ora. em tl.iscu..<:ão e a.pa-

. nas a. requerer que o Sr . pL·esVl t>nre :remetta. 
totlas as emendas a. eUe referentes à com
missão de marinha e guerra., afim d~ta emit
tir seu parecer, coutinuamlo o projecto rela
tivo M ca:pitã.o COlonicl. a. seguir os tramites 
le,rraes. 

. Vem à. mes..'l., e lido, apoiado e posto em 
diS,CU$sií.O O SC,"'Uiote 

Rquer imcnto 

Rcqu~iro que tt emenda do Sr. deputado 
Urbano Gouveia ao pro.~ecb n. 11 5, ~eja re
me.ttida. á commis:~ão de marinha e guerra. 
_ Sala. das sessões, 16 de setemLrJ da 1892.. 
Pire• Pt:l'reim. 

- Ninguem mais pedindo a palavra. fica a 
discussão encenada e adiada. a Totação. 
- 3' discussão do projecto n . 109 A. deste 
anno, opinando no sentido de ser a.pprovado 
o projecto n. 109 deste anno, que ct·~a. con
juncta.mente com a est:Ol!l. tle machinistas, um 

O Sr. F'ranc isc"o de ~.I.a tto"' 
- Sr. presidente, quando nn. sPS..~iio tio tlia g 
tlo cot·r~.mte :~.prl'lSt-ntei nm reqnerím<!nto so
bre este projecw, afim de que fosse a.di:1da a. 
discus,:ã~ . ate q ne nos ftFsem remettiuas as 
infortn.'l(~ücs lJCdidM, por intermedio do mi· 
ni 41'0 dt\ ma.rinl!n.. {Ls tli n•rsas reparti1;ões 
competentes. foi este meu r :.>qnerimeuto im
pugMtlo pelo meu distiucto colleg:J. pela. P<\· 
r àhyba. 

S . Ex. fez então dive:-sas consiueJ'a(,:iíes :\ 
r t>.speito, m<tS apenas conseg-t~iu lll'ovar que 
temos ueces.~iúade de t~tdlitar o tle~emburque 
dM me!'cadorlas no nosso porto. 

Sobre este 11onto e.~tou de perfeito nccordo 
com S. Ex.. e nem é sobre isto que YCl'Sa o 
meu r equerimenw. · 

Tr;tto.-se da S;lber si as oln·as r1ue se vão ex
ecutar vão ou niio alterar as condições hYtlro
graphkiis do porw e a pt'OllOOito disto fez S. 
Ex. li.géiras considera.çA"i~. nada con~guindo 
provar. • 

Os argumentos tec!micos aprc:<entados por 
S. Ex. não podem ter grannde -valor, poi'> qu~ 
elles s.io emanados tia. p;\rte interessad.:;. n:t 
questii'o . .• 

O SR. RETtDilH.-P<"ÇO a palan•J.. Não re-· 
present.o aqui p::s..~1. alguma. 

0 SR F RANCI SCO DE M.liTOS- Quando d ig tl 
que o meu nobr;~ coUe:;tt é pll:rte interes.~t ,<L 
na questão, quero ,;ignifica.r que S . Ex. mos· 
tra muito empei1/w nn pa.ssagem do pro.iecto, 
e tanto a~illl que lõi S. Ex. qt~etn vediu di~
pens."-· de in terstido <twmdo dk foi Yotado em 
pr!meirtt discussão. 
· Não é de agor<t que S. Ex. mostr<t g·ra.nch~ 
interes~e pelo projecto, pois· jit o l\nuo -pa~sado 
pnlJlica.va O Jomal !lu Comuzercia d!:! !5 de~ 
abril o soguint~ : · 

« Visi:c1.~-o Sr. conselheiro Ararip~, minis· 
tro u~t fltzend''· aeomp:.lnhr.do tio Sr. Lyrio. 
seu offitia.l <le g-abinete, e tlos S.rs. tem•ute Re
tumba, inspector tla alf<tndega., engenheiro 
Meh·iUe Hora, <lOil Srs. Fenel011 Alcofora.dc? · 
Galvito e Ma.cetlo Sodre, embarcou uo Arsenal 
de Ma.rinha, na. la.ncha Cm;ciro do S>Jt e -foi 
-visit:l-1• ~ itha.das Enxadas;. • 
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Tres dias depois, o PL'Opl'in .To•·•wl tio C::.>m
•ne,•cio m:mili..'St;wu-sc c:ont1~t eHe Pl'Ojtdo, uo 
seguinte o.rtigo: 

« Ha dias demos a noticht de nmo. nova ex
cursão tlo :::;r. mini~tro d;t !ltzCild<t que, acom
pa.n1lado do engenheiro tias ol.ora.s tht Allitn· 
dega, do SL'. Mel ville Hol'<t e de mttro; ca
va~heil·os, percóneu parte u<t babia., visitando 
de passsa.gcm a ilha. d<LS Enxadas. 

Si o fim ues.>a. vis i ta. foi o q ne nos dizem ter 
sido, não.nos podemos furtar ao desejo úe di
zer al,(l'umt~ colisa D. tal resp<!il:o, antes que s~ 
tome uma resolu~;lo d:~íilütiYil. sobre o object.o 
que n esse caso se teve em visttt. 

T t•a ta.-:;e da uma. !Jetir;ão que. si for bem 
acolhida,, nfLo SlJ :<t•rá <<ltttmmltc.lc:;;i va á mwe· 
ga.ção das enseadas da Sa.ntle e Qa.mbúa, onde 
se ::teh:tm os 11rincipacs r.mti'i.>)?OStos comme.t·· 
cia.e,; desta C<lpita.l, como a.intla. U~ funestas 
oonsequencia.s p:u·a r.ste lJellissimo porto, cujas 
tendencias a aterrar,s~ manifestam-se uc modo 
bem claro justamcnt.e nessas loca.lida<l(!!J , 

Prt~t(JnU(J-S(J, dizem-nos, ligar ·a ilh<\ das 
Enx:tdas á pouta. norteuo Arsenal de Mal'inha. 
por meio tle um Cil.(·s feito sobre columna.-> de 
!'et•ro, etc., etc.» 

Jti. v~ o nobre d(Jputar!o que desde o anno 
p3.>'Sado S. Ex. mo:'trava-se intert~ssado nc~sta 
questão e, portanto, não tem r(}ziio de ma
goar-se cotn a. minha pllrase. 

O SR. RErt.->rt:A - :\iio me magoei; pro
testei. 

O SR. FnA.NCJSCO DF. MATTOS - Alem disto, 
Sr. pre:>idente, dizendo que os argumentos te
chnicos do nobre deputado et·mn ema.natlos da 
parte inter~ssada, não fiz mais do que repetir 
mais ou menos um dos tol_)icos U.o seu di~curso, 
em que S. Ex., respondendo a um apartt~ mett 
a proposi: o da necessill<tde dt~ í'a.zel'- Se se rio.> 
estudos, diz o seguinte. : 

« O;: estudo~ foram fc•itos pelo proponente, 
que me os mostrou, etc » 

0 SR. RETU:.tDA.- Apoiado. 

O S1~. Br:T,LAtun:;o DE 2>1E:-:oo:-;ç.\.- A com
mi:são (ldiberou int'OIISCicntcmentc ·! 

O SR. Flt.\:-iCISco DE M.\rro:;- A commis&io 
fez <\lwnns o estudo do prQj(•cto , mns est<l es
tudo devh ser 1\·íto no prnprio legar ond1• 
tem U(J 8e ex~cut.w a.s oiJr.as. 

O Stt. M.\RTI~I:IO Roomo~.:Es - Mas si fo~~e 
ieitu no local, dir-se-ltír~ que t•Lla. tinha. inter
esse pesosal. 

O Stt. Ftt.>..:-ci.SCO DE :\L~1'1'0s-Poi:> ent<'io re
corre~sc <i.; re].l<\t'tiç{oescompetente.-<, ctu•~ foram 
crmulns P<~ra. e::se fim. · 

SI'. prl'SidPnte, •> pedi<l•J dt .~ inform:Jç.ic:>qtw 
:pela commi«S<i•• foi feit•J a" miui:st.ru ua. ma· 
rinha. olJteve a. S(•guinte respnst:t : Qu:mto ú. 
mtttlo.nc;:tt da Escuh~ Naval, S. Ex.. nü.o t ~l'<\ c•m· 
tmr'io ; quanto, porem, tis obras que se iam 
ext•cnt:.1.r, \IS estucl(•S nii.u pt.Jclt~ria.m see !l~i to><, 
sem q tw li •Ssem 1'\~mcttído.~ ns planl•S e us \Le· 
;;enhus des<tS obra:', a.ftm d!.! Cl ue as repa.rti
~~ies pudt?SSC:!ID l'IUllla.mcmttl-l' IIS ~l'US estudo;>.. 

O SR. REl'\J)ffi.\-Ahi ê qut! \ltie o clentt•. 
Explicarei d<:pnis. 

O Sn. Fn,\~CJ:;;Co De liiATIOS-ES11er<~.rei r~ 
explicaç-.iio de V. Ex. 
Ante~ tle continuar n~• tli.<cus.:;;:ln, q aet•o re

sp :ntler M noln·<! \leputtdo peht P:~rttllyb;t.,que 
na sessiLo do di:L 8 disse ser o miuistro da m:t· 
t•inhn. fa.vol'u.vel ti. e;;te 1m~jc~to. 

:tilã.o sei qn:d a. int.enc;.ft.O <lo nobre tleputa.di> 
enunciando-:>e desta maneira. : tüvez par;~. 
an,!!lu·iar· ;Ll~uns vot~s dá mt~iorb em favor do 
projecto. 

Pois fique V. Ex. sn.bendo que o ministro 
<la ma.rin!ti\ (estou autorisatlo pot' elle a de
chwar, em Yista. mesmo (lo discur.;o de V.EX-J 
é contt'l1rio a. eU e. 

O SR. Rc.i'C)lli.\- F:tr<ú ded<~ra.t;iio em con· 
tNrio. 

0 SR. FR~:o<CISCO DE MATTOS- Appello p:mt 

O Sn. FR.\..';CISco DE MATI'OS - Logo, S.Ex
guiou-se pelos estudos que foram roini~trados 
})elo Sl'. Mel v-ille Hul'3, dono do projec~o. e 
por~'\uto niio pude contestar a. minha phmse. 

o testerounlto do nobre deputado pelo Rio de. 
Janeiro o Sr.Nilo Pec;anlm (pa>.rs•t),que infeliz
mente não e.stú. presante. 

O SR. R~tmB.\-Chamttrei outro testemu
nho . 

0 SR. FRAXCtSCO DE M,\TTOS- 0 nobre depu-
Si temos as repartiçi.>es de hyr.lra.ulica., tado pda Pa.rl\hyba, no ~eu uh:cnrso, di~s" 

de hydrogt".J.plüa e <> capitania do porto, <t estl'a.nba.r que eu estreia.~;;e pclllndo o a.dta
ella. devemos re('Ort·er, atim de S!1.b(Jrmos si mento (le uma discus.-<ão t<io importante, e 
este pro.j~to vae ou nã.o prejudicar as condi- quo ~11era.va que eu viesse .antes orient:tr a 
ções hydt•ogra.pllicas do porto e <t na.vega.ç-d:o "' ea.mu.rú., informando-a das razões que me 
e não aos estudos feitos pelo Sr. Melvil!e que leva.vam a. r~iar fntul"a..; inconveniencia.s n;~ 
é uma das partes e portanto su~peito. e:xecu~~io do plano deste pr·ojecto. . 

As repa.rtiç.ões que- mencionei ~ão compostas O met~ r~querimenoo tem por fim justa-
de protissionaes distinc~~ que podem fazer -~enb or~enta.r :\ Ca.t~a.m, porqu_e elle .~de 
estudos sufficientes e mm1str·ar a esta camara. mformaçoes tle techrucos e estas tuformaçocs 
informações necessarias pa.r3, que e lia. possa. -virão dar orientar,ii.o- . 
deliuera.r ooJJSCientementP.. Mas, ~tisfnzen<I.o ao no~·re collega., não me 
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inhibirei de fazer algumas considerações a 
respeito; e ess 1s consider:.~,ões serão baseadas 
justamente no ponto pdncipal que S. Ex. 
tomou para base de seus argumentos. 

Disse S. Ex. que, devido iL estreifuza do 
canal da Il\la das Cobras, a corrente ahi era 
mais forte e por conseguinte arrastaria os 
residuos e ID<tterias solidas em suspensão. 

E' baseado nisto que pretendo bater o ar
gumento do nobre deputado. 

Não serà com dezenas de columnas, mas 
sim com · centenas e talvez milbures, que 
póde-se construir uma ponte ligando a Ilha 
das Enxadas a Prainha e outras pontes per
pendiculares a esta. 

Esta centena ou milhar de columnas for
mara um verdadeiro arvoredo que será uma 
barragem, determinando a formação d~ 
bancos. 

O Sr.. Vte\l!AES-Nã:o apoiado; o porto de 
Bo:rdeaux e mais estreito do que o do Rio de 
Janeiro e não se da isso. 

S. Ex. sabe que um corpp solido, em uma 
corrente liquidn, tem sempre menor veloci
dade que lt corrente liquida. 

S. Ex. deve saber que toda cor·N.mte tendo O SR. FRANCISCo DE MATTm-P;tra corrobo-
diminuição de velocidade forma remanso; e rar os meus argumentos, vou ler uma. clau· 
que quanto maior e a. velocidade da corrente, sula da concessão feita li. Empreza de Melbo
maiol' ê 0 remanso_ ramentos no BrazH, pa.ra a construcção de um 

Ora, a. corrente liquida indo de encontro ás caes da ponta occidenta.l do Arsenal de Mari
columnas que servirão de supportes a :ponte, nha a ponta do C<\ÍÚ-
sotfre diminuiç;1o de vclocidade. Por esta conc-essiio, devera tambem a em-

Si soffre diminuição de "Velocidade, da.r-se- preza construir }lontes perpendiculares ao caes, 
ha. o remanso, e neste caso os corpos solidos, pont€s estas de 100 e 60 metros. 
que deverão so1frer maior diminuição de ve- Como V. Ex. vê, estas pontes se poder® 
locidade, cahirão no remanso, :ficando sômente chamar um infinitamente p2queno em relação 

_sujeitos á gravidade e, portanto, irão se depo- á. ponte da ilha das Enxadas a Prainha. 
·sitar no fundo, iniciando futuros bancos. Poi$ bem, diz a cla.usula a que acimamere-

Porem, si a corrente e mais forte neste feri que estas pontes devem ser assentadas 
logar, maior serã. o remanso e, portanto, maior em supportes de madeira (dando assim um 
espaço terão os coPpos solidos, onde somente caracter provisorio ). ficando o governo auto-
· ficarão sujeitos a gravidade que os levara risada a mrwda1· demolil-as i?nmediatamente 
Jlara o fundo, formando bancos. si se ·~e1·i(tcm· que prejudicam ao ,-egimM rio 

O SR. YL"'IIAEs-E' o argumento do pescador. porto. 
em favor da :P<scada. O Sa. RETu~reA- O mesmo faril. oom a 

0 SR. FRA.~CISCO DE MATTOs-Mas. pelos ar- outra. 
gum(lntos do nobre de}luta.do, vou :provar... o SR. FRANCisco DE MATros- Mas a outra 

O Sn.. VINiiAES- A physica não explica ser:i assentada sobre columnas de ferro. 
isto. A proposito de columnas de ferro, V. Ex:. 

o SR. FRA.l\'CLOCO DE MATTOS-V. Ex. sabe veio lembrar-me um. argumento que i:!. me 
!1Ue sou novo, que ainda não estot~ habituado escapando. 
as !netas dã trilmna; dê-me, porta.nto, licença O SR. RETú'l>rBA-Veja v. Ex:. como procuro 
para continuar, como veterano que e ; não ser-ll.Je agradavel. 
queira abusar da minha posição de calouro 0 SR. FRA.."'CISCo DE MATIOS- E realmente 

' nesf:a. casa. . I agora me foi agradavel. 
Dizia, Sr. presldente, que os argumentos V. Ex. di~se que a ponte devia assentar em 

do nobre deputa.do P2la Par-ahyba. servem columnas de ferro, estas êcas e com orificios 
para favorecer-me; é com elles (jUe estou ar- que dessem :passagem aos resíduos ... 
gumentando com o nobre deputado. . , . 

E' principio rudimentar de construcção . O S&. RE'l'IDdllA-Onde está tsto ~ 
que nos lagares onde existem fortes cDrrentes, o SR · F.&ANCJsco DE MA.TTOS-V. Ex. teve 
a~pontes deverão ter trav~s horisontaes Iigan- a habilidade de nã.o. publicar no seu discursq; 

·do as columnas entre si e estas traves devem mas disse aqui que as columnas de ferfo de-
se achar na altura da baixa mar. viam ser ôca.s e com orificios .•• 
. o SR. V:n-.ms- Não apoiado, acima do I o SR. RETUMBA- Não, senhor; cheias de 
lume da agua. concreto. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- V. Ex. está 0 SR. FRANCISCO DE MA.TIOS- Perdão· V-
·enganádo •. Essas traves formarão a.ugmento Ex. disse e tomei nota quando v. Ex. f~va. 
'de snperftcie e, portanto, sirvirão para di- - . · tal 
~u.ir a velocidAde da corrente, produzindo, . O S&. Rm'mreA-Eu nao podia ter d1to 
p·~nseguintê; o remanso e com elle o de- disparate, 

. ~ttFd~· ~sínnos no fundo. O SR. VINHUs-:V. Ex. dà.lieença. para um 
,:· .... , ·... ' . 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:43- Página 21 de 36 

Sessão em 16 de Setembro de 1892 341 

aparte? Fa.<;o justiça. i).() nobre deputado; acho clausulas que com elle baixaram, o pla.oo 
S. Ex. incapaz ele dizer tal a.bsurdo ; si. as geral d.as obras, a.presentndo pela Empreza. 
oolumnas servem para sugar o que está no lndustrJal de Melhoramentos (fo Bra.zil, cou· 
fundo, como ltão de ter orificios dando üet·i- ces~iomwi<\ da construcç-.lo de um cáes de~ 
vaçã.o para o exterior~ atracação entre a ponta do Arsenal de Ma-

O SR. . Fn.Ai'<crsco DE MA'l'l'os-Registre-se. rinha desta . ~apitai e a da Ctlichorra e dahi ã. 
Não insistirei sobre este ponto uma. ve1; ponta tl~ Cili)U. » Segue~-se ~s clausulD.S. · 

que o nobre deputado UE'g'<l-. • Ora, Sl a ponte.do sr. Melnlle Hora vae da 
_ · 1llm das Enxadas a Prruulta, esta.ndo a. Prainha 

. OS~. RE?'U~IBA.-Na? nego cousa. algum~; dentro do~ limites uo cites concedido á Em· 
l5SO nao esta.llo meu diSCur~o, que ttve o em- preza de ~Ielhommentos elo Brn.zil. esUi., por 
dado de publica.r- antes de V. Ex. fitlla.r. conseguinte. o prQjecto do Sr. Mdv1lle Hora 

O Sa. FR.A:-'crsco DE MATTos- Sr. pr()siden- preterindo <lireitM adquiridos pela. cmpreza.. 
te, est.eprojecto alem de tudo vem peeterir Quando falhwa o nobre t.lepn t<l do pela. Pa.-
direitos adquiridos. rahyba., um outro illustre coUeg-.1 disse. em. 

o SR. RETU)rBA.-Vil. par ahi. a~a~te, que as i~formao;ões _requisitad~\:> ao 
. · . . _ mzmstro da marmha ta.rdana.m em vn• e, 

O SR. VtNttAES-E:>se e o J.Xlllto prmcz- afinal de contas, prote!ar-se·llía :\ ll:tMagem 
pal. do pro.jecto. 

O SR. FR.Ai'\CISC:> DE MATl'OS:_Porque ? S Ex. não tinl1a razão ele dize1• isto po1·que 
_ -\c , .: . t . ,.. ? pedido de infot•mações feito p~la coznmissão 

O SR. Vc-;u~ -Ex:. 1<u,~ a !11 etpelhu~,10 e datado de -!agosto; o ca.pitao do porto in· 
quando eu est1ver falla.ndo. formou a. 8 do mesmo mez e a. inform3.Ção foi 

O SR. FR.ANC~ Dl'l }<!A.'!'l'os-H a. uma. con- remettida. ao Congresso a 11 tambem do mes
cessã.o feita. ao Visconde de Barbacena, que mo mez. 
obteve despacho em 15 dejulho de 188()-, para Portanto, acho que nií.o houve grande de-
o domioio util do parcel das Feiticeiras. . mora em voltar o pedido de informações. 

O conccessionnrio tem pago at~ hoje. fóros e o SR. VLWIAES · tlá um aparte. 
laudemíos, c trata,-se de faze1• deste parcel 
uma Ilha. O Sa. FaA~crco DE 1\f~TTos-Sr. presideu-

Tendo o projecto do Sr. Mel>ille Hora te, vou terminar as minhas consideraÇões, 
como um dos seus fins estender a ilha das não só porque approxima-se a. hora da se
Enxadas por tocloo os lados, a.tê uma proftm- gund;~. parte da ordem (lo dia, como ta.mbeiil. 
didade mínima <le 24 pês, e como a maior porque o meu requerimento pediudo o adia
profundidade entre a illla das Enxadas e 0 mente da. discu;são do projecto acha-se sobre · 
parcel das Feiticeiras e mais ou menos esta. a mesa. e espero que a Camara não poderá 
acontecerá que a ilha das Enxadw; irá quasi deixar de approval-o, Mim de que se possa· 
en~ntro.r-se com a tutul'a ilha das Feiticeiras, melltor deliberar rtp~s os estudos feito~ por 
quando mesmo não.entre por ena. profiissionaes distinctos, taes como os que se 

acham a testa das repartições de hy,lr1tulica e . 
O SR.. V~'\'H..-I.ES-0 Sr.depu!ado lndio do Era- hydl'ographi<t e da C<J,pitn.nia do Porto. p!uito 

zil, que -e especialista em hydrogra.phia, po- bem, muito l!e11~.) · 
tle:r-ci. infol'mar a V. Ex. que u. 12 metro.> da. 
il~1a elas Enxadas jit ha. profundidade de 24 O SR- PRESIDK\'TE - Estando esgota.da a. 
:pes. hora, fica. a.diacla. a. discu~'i.o e pa.ssa.-se á. z~ 

0 SR. . F'RA.:~CISCO DE MATTOS- Algumas 
cartas hydrogro.phicas que consultei · dão sete 
metro;: para 11. maior profundidade, inferior 
portànto a 24 pés. 

0 SR. VINRAES- Mas V. Ex. sabe que os 
ma.iores transa.ntlmticos podem atracar na 
parte norte da ilha das Enxadas. 

O SR.. REToliiBA.- V. Ex. . . póde me infor
mar de quem é a. conces:ão do caes do ~e
n&l de Marinhllo â. Ponta. do Ca.jú ~ 

0 SR FRANCISCO DE MA.'ITOS- E' Um outro 
direito que se quer preterir c que pertence li. 
Em preza de Melhoramentos do Brazil. 

Esta. empreza tem a seguinte concessão : 
«Por decreto n. 900 de 30 de julho, foi 
approva.do; com modificações constantes das 

parte da ordem do dia. 
OS&. RETL'MBA (pela. ordem) - Sr. presi· 

dente, peço a palavra 1m.ra uma explicação. · 
pessoal. 

G Sn.. Pa:&SIDENTE - Tem a pa.la.Yt'a o Sr .. 
Retumba, para uma. explicação pessoa.!. · · 

O Sr. Retumba (para uma e:&pZica
ção pessoal)-Visto não me ter sido concedida. 
a. próroga.ção da hora paro responder ao dis
curso do honrado deputado pela Bahia que . 
acaba de fazer-me duas refetenc!as pessoaes •. . 
venho a tribuna, Sr. presidente, par-.1. dar a. 
S. Ex. immediata. resposta, muito embora em . 
outra ses.;iio volte a occupar-me do projecto·: 
que acabou - de ser discutido, oom o ftm. de·· 
provar a. sacied.ad.e, a improcedencia. dos ar- · 

:. .. 
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gumentos pot• S. Ex. recitados contra o pro- Constituinte, e ~obretudo pelo desinte1·esse e 
,jecto. independencia com que sempre costumo en-

Disse S. Ex:. que de ha. muito tempo oc- f1•ent.1r tud;ts <'5 que~tões em que tomo pa.rte. 
cupo-mc seriamente com esse prC\)ecto e tanto (Apoiados ,,err1es.) 
que em dias do anno passado, em companhia Disse m<1is o llont·:tdo cleput.acb pelo e~tadu 
de um ex-ministro da tazenda e do engenl1elro da B;thia. que eu l!it vi<t dechtrado d~·sta tt·i
}llelville Hm·a.. havia feito uma excursão pela bnna. qne ;t opinião do Sr. mini;tt·o da ma
no~Si.1. bahia afim de e;tudt\r as obr"s proje- rinh;~ er:t f;woritvel ao p t•ojccto, ttt!vez cum u 
ctadas fito de angariar votl.l,> n;t nmiurilt dest;~ C:.t-

E' facto, Sr . 1wesident', que em dias do m:<r:t! 
a.nno pag:>ado fu,i vi~ilar o logll.l' em que esses Kão respnnderitL p11r certo, Sr. presidente, 
melhoramentos devem realisar-se e que o fiz ;~ es;:~ Jevi:tnd,tde do hnnmdo deputado. por
em companhín. d:tquelle engenheiro e do :;;r. qu:tnto a C:Lm:tra :<:tbe perfeit:.~m:•ntc CJ.Ue a 
eonselheiro Ara.ripe, ministro da fazt~nda, e j sw1 m:tim·i;t comn a minoria re:<olve e vut;t 
bem assim, ~ainda exacto que dedico a este ~ernpre, com1) entende em ~H<L •~lt;t s;tlJedori:t 
p. roj~cto o m::tis 1i·anco apoio e pat•ticular at- .

1 

e não :LO simples :tcenu dtt ~~pínhi,'.' du g_o· 
r.enç«,o. vernu; entret.tnto, pam que mw mttJS n dJS· 

Nad<• disso, porem, podera levar a rtuem til1cto collega repita. que eu usd de,:se expe· 
quer que seja e muito menos a um r epre en- ltíente, sn~t.ento.que re:tlmente fi;r. e;st declo.
"t:tnte da naçiío, a snppor que qualquer um ra~ãD d:• trihumt qU<tndo dbcuti o pt•ojecto, e 
de s~us companheiro~ é interessado em um o fiz 11or :\s~im m'o haver dito. o illu.,:tre 
:projecto. pelo apoio que lhe vota e pelo in te- leu.· ler d;t nmiori<t. o Sr. Francisco Glicerio . 

. resseque poss:tllgar á sn;t So!·te. (Jfuito bc.n que me ouve e 1J:1l'<t quem appello, S. Ex. 
11~uito.< alloi,do.<.) <:m cunvers;t ubtivem e,:Si\ opinião dl) Sr. mi-

Si, pm·em, lwuve nas paln:vras de S. Ex. nistro da marinha. Nào qmtliiicar•ei entre
ltma insinua('.ãn mn.lemla., como me parece, t.Lnto, u expediente de S. Ex. vindo dizer ao 
olevl)lvo·<:L intacta a sm1, pesso<t~ Congres,,0, que o lwnra<lo ministro ihz oppo· 

Si ligo grande importancia a este pro.:ecto, ~hão ao projecto. o que nio e exacto ! S Ex, 
é porque estou habituado a assim fazer a to- não seopplie ;t mud;tn~~ da Escola Naml e 
dos que aqui se discutem e s:)bre os qnaes o qua.nr.o ao projecto, agua.rda. <t apre~entação 
Poder Legislativo, de que 1aço parte, tBm de do:t pla,no~ e estudos feito,, OlJínião que acho 
ro!J,nif'~star-&e; fttÇO-:• com aquelle mesmo in- bu::;tante sensata. (M ui~o bem; mtiito bem.) 
teresse e com o.quella. mesma dedicação com 
que o ltonnttlo deputado pela Bahia, vem I 
aqui defender interesses de terceiro que julga 
o1fendidos com a realisaçã.o desse melllora
mentl); não venho tratar de interesse3 parti
culares prejudicados, mas só e unicamente 
concorrer com a minha palavra. e com o meu 
voto pnra que, de uma vez J)ar:l sempre, se 
cuide devêras do porto do Rio de Janeiro, 
ate hoje entregue a exploração de empr~zas 
fallidas e outras que perdera.m oo seus capi· 
taes nns loucuras vertiginosas da bolsa. 

Si em outro:; tempos fiz e5Sl\ vbita ao porto 
do Rio de Janeiro. que bem conheço, e si hoje 
tomo de na"VO inter~~e por esse.projecto, é, 
Sr. presidente;porque foi ell • apre-:entado na 
~ess:ão pa~sada e a seu re,:peito pediu a minha 
lmmilde opinião o honrado deputado Jle!o Rio 
de Janeiro, Dr Cyrillo de L,:;mos, int!umbiúo 
pela commis:o;ão de olm.-> publictts de ebbomr 
p~recer ; para satisfazer a es~e distincto af:Jli~,o 

·· fru, rne3mo em pessoa, exammar o local mar· 
cado e ainda para. melhor ser informado e 
orientado, o ftz em companhia do proprio 
autor do projecto 

SEGVNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discus..~o unica do additivo 23 F. deste 
a.nno, (a.dditivo dest,,cado do projecto de lei 
'as forças de terra, mandando rectificar, no 

septido que indica, as patentes de refprma 
dos generaes cujas reformas, voluntarins ou 
nlio, tiverem sido e1Tectc1adas ou mandadas 
comprehender como compulsorias.) 

O Sr. Se-verino Vieira- Sr. 
presidente, o pro.jecto cuja discussão acaba de 
ser annunciado por V. Ex. , versa in contes· 
tavelmente sobre uma materia. especial, e 
acha-se formulado em termos que indicam 
uma tal technologh<, que não posso compre
hender; e, como desejo manifestar-me sobre 
elle, conscienciosamente, por occasião da vo· 
tação , desejava pedir esclarecimentos · a 
respeito ao aut.or do projecto ou á commissão 
que sobre o mesmo emittiu parecer. s,., presidente. o projecto estabelece que as 
patentes de reformados generaes (não sei si 
este po1'1ugue:: está de accordo com a tecàni
cologia do exereito 1 . .• ) 

Protesto, portanto, conk1 a gratuita insi· 
nua.ção que S. Ex quiz fazer a minha pessoa, 
,já. por demais conhecida no parlamento pela. 
sinceridade de minhas convicções. pela minha O SR. BELLArorr.'\o DE ME"''DONÇA -Pois 
dedicação ao trabalho, desde os tempos da• não. 
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O SR. SrxERr:-;o VIEIR.L •. cujas reformas 
,·oluntal'ias. ou não, tiverem sido efftJctuadas 
üu mancladas compl'ehender como compulso
l1Ítl.S ••• 

0 SR. BELMR~IL'\0 DE 1IEXDOX~,A-ASSilll se 
tem pt•ocetl ido. 

0 SP... SEVERINO VIEIR.\ (c Jn,m)tando o p;·o
jccto)--«. J. 'l·~tO•,.HUUi "olr.mt·a.ric'-s~ g!.H:: f aJ·a'tn. 
mandada; co"'P'·chmder como compulso,-ias,..)) 

O St~. BF.f.L.\mnxo DE MExnoxç.\ tl<i um 
aparte. 

o SR. S!i:YEluxo YIEHU-Entfio as reformns 
,·olnntarüts s:io compttlsorias?. .. 

(Pa•,W<) 
Era isto que eu uiio comprehendia. 
0 SR. BELI,.I.R~U:\0 bE 11E:-i'DOXC.I.-Darei tLS 

explicaç:Jes que V. Ex. J)ede. -
O Sn.. SEVER.I>-"0. VmiR.\...., DesBjava que 

V. Ex. me ec'cla.rece&;e a respeito. E' \tm ser
Yiço que Y. Ex. naturalmente vae pre.>tar á 
part31eiga ela Cam:lm, isto é, áquelln. qne não 
-está inici<td& nest<t teclmologia do exerci to e 
esp2cLalmente a mim que estou sempre pre
sente ás votu.çi'íes, e que de$ejo sempre sttber 
como voto. 

O Sr. Bellarmino de ::\..len
donc:a-Sr. presiclente, tenho que cor·res
ponder .à gentil:~za tia pergunta feita pelo meu 
nobre collega, deputado peh Bahia.. 

0 SR. SE\'ERI:\0 VIEIRA. -Ol.Jrig<ldO, agra
deço a Y. Ex. 

O StL BEr.LARMI:-\0 DE ME:><:DONI.•A-S. Ex. 
me parece que niio tem a menor du-vida a 
rzspeito do objectívo principal do pro,iecto que 
tive a 110nm de offerecer a consideração da 
ca&'l., mas somente quanto ao3 f<tctos que ori
ginaram ·as patentes que este projecto q·uer 
attingir. -

geneml de bri;.:·ad;t, general de divisão e ma
rechal do exercito. 
o~ brigadeiros passaram a ser considerados 

generaes de brigath. cs marechaes ele campo 
generaes üe divisão e os tenentes-ge11eraes, 
a.chaml.o-~e entl'e estes c os márechae< de ex
ercito, pa.m nã.o fietnem em posição ínierior 
fo~m equipn.vados a.os marel'haes de ex· 
eJ:·cito. 

O Sa. SE\'ERIN"o YIErR.>..-Mas os reformados 
que teem com isso ? 

O SR.. BEf.UR::I!INO DE 1'lmmo:;,ç-.\- V. Ex. 
sabt? per·H~it<'lmente que wmma.ndou um corpo 
de e:-:ercito na cmupaulw. do Paraguay, com 
muita travuro:t, (·om muito tino e msgos de 
\'erdadeiro lt~roismo. o Conde lle Porto Ale-
gre. general reformado. . 

Ne.~tas condições muitos outros generaes re
formados podem prestar serviços ao p~iz,a.lém 
dB que mesmo em circumstancias normaes, 
como se dá actua1mente, set·vem genel",tes re
torma.dos no Conselho Supremo Milit;u e em 
inspecç<Jes de corpos. dando-se portanto a con
curl'encia no serviço com os generaes eifec
tivos. 

O SR. SEVERIX"o YrEmA: Est<k medi<la não 
trara augmento de despeza? 

O Sn, . HELLA.mnxo HB ME:xnoxç,\-Al!solu· 
tamente n[o vem trazer augmento de de..~e
za, >isto como não cog\ta do soldo da 1'efor
ma, mas simplesmente de preced~ncia mili- · 
tar. 

O SR. SEn:n.rxo VtEuu-Tenho a S'll.tisfae
r;ão de dizer a V. Ex. que conqui.:'!tou o meu 
voto. 

O Sn.. BEtr.Amrr~o DE !lfExooxçA-Folgo de 
Yer que I'. Ex. está sa.tisf~i to com a. expli
cação. 

0 SR. ARTIH.'R RIOS dá um apart~. 
o SR. BELLARMI1'íO DE ME"-"Do::o;çA: Sr. pre

Ora, V. Ex:. sabe. que estes f<.~.ctos são d8. sidente, von satisfazer agora adduzindo nova. 
respons..'l.bilithtde d·1 gove1•no e do ].)<trlamento explicaç:.ão ao meu nobre colle,o-a., ta.m~em 
que tem man(lado comprehender reformas distincto representante pelá Balüa. que a.caba. 
que tiveram loga1· ante:;; da ultima att:raçiio de honr-J.r-me com seu aparte. 
levada it lei compulsoria, como S3 as reformas Apezar de ter sido a Ballia um dos estados 
tivessem sido decretadas depois de promul~ que mais contingentes forneceram para. a 
gada essa alteração ela lei. . campanha contea o governo do Pamguay, me 

Tendo de abranger na rectifica~ão das paten- parece q_ue os conhecimentos militares não 
tes do~ gene!·aes estes d::fferentes caso"' de re- estiio alli bastante diff'nndidos. 
forma, 1·edigi o projecto de accordo com os :::.r. presidente, si esta. rectiflcaçito não se 
íãctos. desse iam permanecer no exercito as denomi-

Agora. devo explicar a S. Ex . a razão de nações de brigadeiros, marechaes de campo e 
ser deste prQjecto. tenentes generaes, já abolidas. 

S. Ex. saLe que os postos de generaes, em Isto não st.i é incoveniente como traba.lho-
numero de quatro queeram fomm. reduzidos so, fatigante, e superi.luo. · 
a tres. A rectifica~.ão pois e uma necessidade ind~ 

Os postos anf.ig:s eram o3 de brigadr:>iro, clinavel e urgente. 
marecnal de cnmpo, tenente geneml e mare· 1 .Penso pue o 1.nem nobre colle,.,o-a, velh? ami
cbal do exe~ctto e foram substituillos pelos de ! go e compa.nheu·o de campanha, por sua. vez 
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sejulga.rá. satisfeito com a. explicação que 
por ultimo prestei-lhee que lhe era devida. 
pela muita consideração e estima que me 
·merece. 

(Apoiados, muito bem, mHito bem., 
Ninguem mais pedindo a pí1lavra., fica a 

discussão encerrada e adiada a votação. 
Discussão unica do additivo 234, deste 

a.nno, (additivo destacado do projecto de lei 
das forças de terra, mandando preencher 
desde jci. a metade das vagas dos postos de 
tenente a coronel das armas de cav;tllaria e 
infunta.ria, segundo n.s condições que estabe· 
·Ieee). 

O Sr. Bellarm.ino de ~.len
donçn.-Sr. presidente sobre o projecto que 
V. Ex. acaba de pôr em discussão. tenho 
necessid•~de de dizer algumas pala,Tas; vim 
'lllesmo hoje com esta. pr eoccupaçã.o para 
o sei• I da C;J.mara. 

A illustrada. comm.issão de marinha. e guer
ra., honrondo o meu projecto com o apoio de 
sua valiosa opinião,deiXl1 entretanto entrever 
que elle seria mais opportuno como uma dis-

. }lOSição~ que se encorporasse á lei geraL das 
promoçõ~s que por ventura vier a ser pro
mulgada, de futuro. · 

Mas, Sr. presidente ha uma lei geral de 
.prvm•,ções em pleno · vigor no e:Lercito, e 
. quando não h ou v esse seguramente não se en
caixaria perfeitamente em lei de semelh<Jnt.
na.tureza a dhposição do projecto, que e de 
ca.racter e e:treito t ra.nsitorio. 

Alei anterior, como a vigente"de promoções, 
exige habilitações scientifica.s não sô para as 
armas consideradas taes, como ainda para ns 
armas de c 1Vallaria e infa.ntari~. 

Desde a lei de 1850 que as promoções nes
tas armas não deviam recahir sillãO em offi
ciaes habilitados com o curso respectivo, a.lem 
dos outros requisitos ex.egidos. 

'Por lei annua de 1858, renovada em 1859 e 
tornada permanente em 1!:!00, foram dispen
t~a.das essa.s habilitações scientificas para dous 
tel'Ços das .vagas que occorressem nas armas 
de cavallaria. e infantaria. · 

Ora, V: Ex.. comprehende que mantendo o 
'Estado nãfl só uma escola militar como existia 
nessa epoca, e mais tres creada.s depois, não 
tem ma.is ra:zão -de ser a dispensa de estudos, 
·porque importa na annullação quasi completa 
da. enorme despeza. que faz o Estado para ha
·bilitar scientifica.mente os officiaes do exer
cito . 

Nõo vou a.ca.bar de uma vez com essa dis
pensa que alliãs jâ. devia ter terminado. Ella 
é concedida. a mais de 30 annos, e não é pos
sivel, que funccionando as escolas militares, 
se continue a dispensar estudos que a lei 
mge pal'a o accesso. · 

O projecto apenas restringe adispensa. para. 
metade da.s vagas ; já ê urna consessão não 
pequena feita aos ofiiciaes que não procura
ram habilitar-se, como deviam, com o curso 
das respectivas armas. 

Foi para dar esta explicação e mostrar que 
aillustrado. commissão de marinha. e guerra, 
acceitan•lo a idéo. (lO projecto, não tem ra.zi'úl 
de julga.l·a inopportuna, que _Pedi a palavra. 

A medida e. ao contrar1o , opportuna, 
urgente e não pxlia figurar em lei geral de 
promoc[les e sim n'uma. lei de excer,:ão como 
o. que tive a honro de apresentar a. conside
ração da Cam1u·a e para a qual sollictto os 
votos de meus honrados collega.s. (lll•úto liem. 
m ttito bc>a. ) 

Ninguem mais pedindo a pulavra fica. 
encerrada a discussão e adiada a votacão. 

2" discussão do projecto n. 148, deste anno, 
autorisando o goYerno a cont1·actar com 
Fr<~.ncisco Ferreira ele Moraes, sem onus 
algum para o est.<l.do, a introducção de 500 ou 
mais trabalhadores liberianos, para. auxiliar o 
serviço de ca.rga. e descarga. de navios no porto 
de Santos. · 

O Sr. Gonçalves Chaves sen- · 
te-se impre~sionado pela materia do projecto 
submettido a discussão : va.e fazer algumas 
con·iderações para impugnai-o; e si elle fof 
acceíto pela Camara fiquem as palavras do 
orador como protesto contra · semelhante me-
dida.. . . . 

Pede a. camara que votou silenciosa um 
projecto em 1• discus..:ão que llesculp~ as 
observações que sobre elle vae 1à.ze1• o ora
dor : pede aos honr-ados colle.,noas da com
missão de obras publicas e colonisa.ção que in· 
terJ,lOZ parecer una.nime, reduzindo o mesmo 
proJecto que não sejam absolutamente da 
parte do orador manifestação de censura ou 
que muito duvida sobre a· elevação dos in
tuitos aos quaes obedeceram os honrados 
collega.s. . 

O orador reteve por motivo independentes 
de sua vontade, ausente da Camara durante 
o curso do projecto em P discussão, esse 
motivo explica não ter-se a elle opposto desde 
então. 

Entende que a honrada commissão não at
tendeu devidamente para o. que ha de peri-. 
goso e·de fll.llas no pedido que serve d~ mate
ria ao projecto, e é por isso que o legislado r 
seja. pre>idente, curando dos interesses pre
sentes ~em esquecer-se do futuro do paiz, que 
!>esa sobre nossa. inteira responsabilidade. 

O :projecto visa a der·o,noação do decreto de 
28 de ,unho de 1890 que prohibiu à. entrada 
em nosso paiz de imm~gração africana.. 

Tem visto constantemente atacar-se esse 
decreto como inconstitucional e contrarió ·aos' 
princípios democraticos. 
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Quizera, entretanto, ctue os nobres deputa.-' mento da liberdade e a comprehensão do 
dos que assim se pronunçiam declaro~sem direito. 
quaes as disposições constitucionaes que esse O o~ador faz a historia da republica libe
decreto violla, que inventariassem os direitos riana, a sua creaÇ'âo teve principalmente por 
e garantias que o nosso estatuto político con- fim, da parte do.s seus fundadores a sociedade 
sagra e que estão feridos pela prohibiçoào do de colonisação americana, dar uma patria. a 
decreto: quizera que d.emon~trassem onde e uma. raça cujo conto.cto e assimilação era con
de que modo os principias da democracia con- siderado um mal e um perigo para a raça 
demnam a doutrina consignada no decreto. branca da Amerlca elo norte. 

As rel ções internacionaes re,"<llam·se por A republica liberiana. ha lO ou 14 annos 
tratados e fóra de:;sa esphera. cada nação contava u.penas 19.000 ou 20.000 negros ame· 
l'egu\a os seus interesses que po~am aífectat· 1-io:misad" ·', a.quelles que lbr•;nn retiPaclos dos 
os de outros povos, sómente sob o ponto de Estados L"nidos e esse numero rPlatin1-mente 
'Vista de suas legitimas conveniencia.s. dei>d.e pequeno de emig-r:ulos amel'iC<luos tlomina.
que não oJYendam direitos de outra;; naÇ',ões. vam uma população de cmoca de tHn milhii.o 

Por que, sob o ponto de vista. econornico. de negros indil,l'inas. 
ning;uem contesta o proteccionismo de que E'. portanto. llma. sodcdndc na qual lm 
usa.m os estados conforme as suas com·e- uma dasse pri\'ilcgiadn. <lc 1ltcto c que go
niencias? vetnn. lil.tatmentc uma 1ntl.'8U. enorme de po-

E' que o paiz m;tb; restrictivo. nesse parti· pu\a(;fLO indi!!!:!fl~L. sua~ trtulkiíe~ de libet·da.de, 
cular, que a America do Norte. que pt·o- sem noção de dir~itos: u UI lia t.yk·annia de 
curamos imitar, éopiando us suas instituíçves. lilcto, inevitanol. O. tcnitorio üu. J'''}nthlica 
base da grandeza assombrosa desse povo? estende-se pelo conti nentc africano ate infren-

Quem increpa a Inglaterr<t, onde o,; di· tar com o. ~ru.nde bu.cht do Siyer, centro de 
re!tos politicos e individuaes teem uma cou- numet•osa populn~ão selvagem. O territot•io 
sagração pratica, effi.caz e verdadeira, de ser da rcpublico. c sempre invadidos J)or essas 
um paíz proteccionista? . hordtlS ~elvagens e os repul1licanos liberianos 

Quem recusa aos estados o direito de esta· os dominam v-encendo e os escravisando. 
belecer medidas hygi.enicas que pre:;el·vem o Estas in!brmaçües o orador colheo-as em 
paiz da peste~ Julio Dnval. 

E por que não terão elles o direito a estn.be- Ainda. mais o governo liberiano tem sido 
lecer uma hygi.ene moral ? accu;;;ado de exercer o trafico de escra. vos e 

Ninguem contesta a soberania das nações defendeu-se atirando a responsabüdade dos 
expulsar do seu seio estrangeiros que possam factOs arg·uidos e crimes meramente indivi
:pôr em perigo a ordem e o progresso; é um duaes: isto e, o governo não contestou o. 
direito inalienavel que corresponde ao dele· facto em si. 
gitima defesa. exercido quando se trata de O orodo1' fa:& estas considerações para per
deportações; tem vigorosa applicação, quando guntar a camara si e wto de previ~ão e pru
? estado julgar conveniente aos seus ligitimos dencia, si nã.o põe em sobresalto o patriotismo 
mteresses fechar os seus portos a estrangeiros, um projecto a..ue autori&1. a immigra.cão sem 
cu,ja habitação ou permanench1. no -paiz seja limites de indivíduos de til-i procedencia? 
mn mal. O orador sente-se apprel1ensivo, revoltado 

Esse projecto, diz o orador, e um acto de mesmo em seu patriotbimo, porque vê no pro
'PI'evidencia, ou antes de videncia. dos futuros jecto uma sementeira de g·randes males ; o 
interesses do paiz e traduz uma orientação Se· orador receia que a fatalidade dos·factos traga 
~ra desses mesmos interesses e as gerações ao paiz, de f;).cto, um novo trafico de afdcanos. 
Ylndouras hão de confirmar este juízo. Não e o presente, mas cuidados se rios lhe 

O projecto autorisa a introrl.ucção de 500 inspira o futuro. . 
ou mais liberia.nos no Brazil; o que quer di- Não precisa desen>olver esta ordem de c~n
zer que não estatue limitação quanto ao nu·· siderações, atira o seu pensamento, synthet1co 
mero dos negros importarem e abre franca como está formulado, á consciencia da Ca
entt>ada a. uma volumosa corrente de. immi- mara, com uma interrogação à. que ella não 
gração africana póde deixar de responder. 

Falia-se na Liburia que e uma republica, o orador entra em outras considerações 
cujas _ ius~ituições são modeladas pelas da para mostrar que a coustituiç-.d.o ethnica da 
Amer1ca do norte: ha alli. uma camara de 13 nossa nacionalidade, tera, nos elementos 
representantes, um Senltdo de 8 membros, novos da irurnígra.ç&o africana, mais um 
1 presidente eleito etc., não comprehende a factor para aba.st,lrdai-<J.; discute a questão 
Camara que para um paiz ser livre e gos~.r sob o ponto de vista economico e poiltico, e 
das liberdades consagradasnaconstituição,não conclue condem.nando, em nome dos grandes 
basta copiar as instituições liberaes de outros )interesses da patria, do futuro da nat:lQnali
povos, e preciso que este paiz tenha o senti- dade brazileira, a immigraçã.o africana. .· 

Ca.'ll~ra. Y. V 44 
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O orador quer uma patrüt, onde iodos os 
cidad[Los cooperem pa.ra o eugrandedmento 
do p<tiz, e não um regimen de trabalho, no 
qual ha uma cln.~~e que trab..1.lha e qutra que 
puramente íl.l.z traba.Hmr. (.!f uzta be,n ; '"tuito 
bem.) 

A lei de 1:3 de maio, Sr. presidente, e pre
ciso que se diga uma vez por todas, e na t1•i. 
buna do parlamento, e em nome de todos os 
brazileiro~. a lei de 13 de maio não é obra 
sómente do imprensa, nem dos ciuhs, nem se 
póde della fazer l)l'esen te a lotn·a m.:7e dos 
ÓJ'a>ileiJ·oo, a prince~a ,-edemptora. 

O Sr. Garcia Pires- Sr. pt•esi· A lei da 13 de m:üo é prnd.ncto do generoso 
dente. esttwa. bem Longe de p~n~M que usa- coro.ç:ão do povo brnzíleiro. EUa e um pa.tri· 
ria d11 p;tln.vra h(\je a prO})OSito do doereto de monio nacional ~ 
28 de junho de IS90, decreto do governo pro· A impren»a. os clubs, des~mpenh~.ram il 
vis.,rio d<L Repuhlicn. su:J. missão :!octrimmllo. a Princeza Regente 

Q;m.ndo nn. com missão tle ohrn.s pnblicas e foi o instrumento le,!!:'o.l pelo quo.l se mnnire."
colonis;Lçio dis·;utimos o projecto as;;ignado tou 1t vont:tde ela. n~dlo. 
pelo illu~t!'e deputado por Mina~ Gcraeso·Sr. Nenhum paiz no mundo. S1·. presítlent~. 
Cost:t Milchado, proje-eto que tem a minlm as- nesta qurstno ele em:J.ncipa<-jlo d~ e.~er:Lvros JH'O· 
~ignatnra tamhem, com prol'tmclo sentimento cedeu com n. u.ltivez e nobt'CZ<'l. de sentimento~ 
acllei-rne em lli vergencia com a maioritt do,, com <]Ue procedeu o Brazil (tlJ1(1 te.~ ) 
meus i Ilustre.> collega:;. On vi tümbt a pouco~ instantes falhtr-sc o la. 

Esse proiecto tinha um p~n 'amento alta· Inglaterra:. 
mente democratico, propondo·~e a e.-tabrlcc:er Senl!ore.~. a Ing-laterra : a Inglarerra que 
~livre acce~:>o do.; l)Dt'tos <In. lJnião no~ o.sh- ta.nto nos injuriou ahusundo do numero dos 
ticós e ao>~ arl'icanos, collocando·os em pé de setlS canhue.~. a Inglatel'l-,t a patria. do Oill 
·igualdade aos filhos dos antros contin.~ntes. A.~c1·dcm, a Inghtcrm a protector;t dos ne· 
Emitti o meu voto na, commi~siio e p1·oenrci gros 110 trat.'tdo de Utertch em 1713. f~z in
·justiftcal·:~ em um parecer que as<ignei com o serir em artigo -resermndo para si com ex
distíncto amigo e comp mheiro de re}.lresent.'l.· clusfio das outr.ts pat·tl,•s contractantes, por 30 
ção o Sr. Dr·. Prisco Pa.ra.i~o. ttnno~, o foL"necimento dt negt·os ás colonias 

:Mais tarde foi sllbmettido ao estuclo da. hespanholas ~ . 
commis·ã.o o projecto do Senado consentindo a. A Hespanba! A Haspa.nha rec~beu da Ingla· 
'i"mmhraç:ão do lmperio ela China. e l'esta.be· terra lO milhõe, de ft•a.ncos a titulo de in· 
lecendo as relaçõe.~ dip1omatic;ts com este demnisaçiio dns seus sulxl.itos, possuidores de 
:paiz interrompidas peh Repnblic·~. tlscravos, e não obstante ter acceit:.1.do as con-

Acceitei. o projecto e cunfirmei o meu ante- ven~.ões de Parlz não se julgou obrigada pela 
rior parecer. r..ssignatura dos secB represelrta.ntP.s, conti· 

Eu 'que h:.1.via a~ceitado os dous projectos, nuando no mais Yergonlioso traficc. 
que tinham por fim quabrar as restríccões A França, a gloriosa Fr:.1.nça, á patria da 
1mpostas aos po•·os dos clous continentes, fui liberdade do mundo moderno. não ha de man· 
(:Oherente assignando ainda este que permitte dar o seu grande exercito réduzir á escra;vidfl.o 
a introducção de trabalhadores 1iberianos os negros de S. Domingos, libertados do capti-

Sr. presidente, nesta questão de coloni.>:a- veiro em um momento de santo enthusiasmo 
ção do nosso tereitorio devemos pT'Oce ler com pela COU>enção nacional~ E quando no Bl"J.Zil 
calm:J. e reflexão, attendendo a que elta :J.f· jâ s~ havia. le>antado o espírito publico, 
fecta aos mais graves interesses do pa.íz, a quando a na(:'J.o já ha>ia declarado não tolerar 
que delle dep"nde o seu futuro. . o tt•afico dos africanos, a Ft't\nça.l;\. mandava 

Os nobres deputados discutem, consintam sua. valente csquadi·a invadir o porto de 
que 1he3 diga, esta grave questií.o sob o ponto Li~ boa par-& arrancar ás just.i~.a.s portuguezru; 
de vista ethnico, discutam como phHosophos, um navio, que tinha ousado cobri!· sua in
e como poetas deixando de parte o que tem fa.me carga com a gloriosa bandeira das tres 
de mais inter~ssante, o seu lado político e côres ! · 
economico.· E' de hontem, Sr. presidente a guerra dos 
- ·Esquecem que. red.uzida a sua simplicidade, Estado;; tinidos, a mais cruel oue a llistOl'ia. 
-o ensino da questão e-termos um scilo fertil, registra entre irmãos! E sabais que a liber-
faltam-nos trabalhadores. dade dos negros do Sul custou o sacríftcío de 

No ardor da discussã.o deixam-se possuir de mais de um mUh1i.o de· vidas, e. immenso 
ehimcricos t~mores cl:.1. renova~;ií.o da escra- cabedaJ.! 
vidão. · Mas, nó~ não, Sr. presidente, não proce· 

Não attendem, St•. presidente, que irrogam demos assim! Recebemos a santa aurora de 
uma. grave injuria a generosa naçiLo l!razileir 13 de maio, não com os armas na mõ.o para 

Sr. presidmte, não tenho receio de quere- defender o que julga\'amos um direito, mas 
surjà. · neste paiz <\ negra instituição do es- com as alegrias dos nossos co1~ões, com ·la· 
cravo! . I grimas de cont€nt mento. 
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Não receio Sr. presidente que pos.~a resta
l~Iecer·-sc a neg1·a instituiçã-o do escr<J.vo,e não 
receio , porque não creio que haja em terra 
brazileira um só coraçãu, que experiente 
>andades, um ~ó coraç-ão que :aau verta. Ia· 
grimas de arrependimento, recordando-se 
1\~ses tempos ominos(o:;, que niio sinta pro
fundo remur:;o ue te1· ~·ido cumplice des:.:e 
'mJ\l.me crime! 

f;tça.mos justiçn. ;;.o povn 1Jt':J.sileiru ~ .li S(l 
lltc tem roul~tdo mnito, rlcixcm-lltc tt.u menus 
:« ~mt~ tr:tcliç'i~s giDI'iosa~ ! 

Tod11s tJ~tlmlhttr:t m, a imprensa. os cluiJs, 
mas u met•cci mentn dos q uc :tcceít.:tr:un a 
it!e:t, tlemm-lhc vilt:t,tr;msrorma.w.m em J'C;t· 
lilhule, nã.o é iníel'inr. 

A e~cravidiio nfu, foi um pt•uuuctu expton· 
t;meu do sulo brltí:lle1rP, nms uma. desgt'<l.~tdn. 
lter::nça clõt metrt,pnle. 

E niin sei por que se lt::~ de hnç:tr ú. cht..'\Se 
,_t,,s ngricnltoNs :~ SUt)renm injnria de serl'm 
~Jles escmn,craw.s. 

O Sa.GmiçAL'\'ES CnAYES-:\ingur.m diz isto 
0 SR. GARCIA. PIRES-Ouço dizer a todos os 

mumentns que querem chinez~s. que.rem libe
l'ianos pam ( 'r;)la.rlcs) esr.r;t vis:•r. 

Kão lm muitos momentos ouvi um :tp;trte 
tml que se me disse, que est;;t immigN·,ç.ü.o li
lJerin.m\ er<t um;t nnvtt escl'l.Widã.o ~ 

E eu repellimlo em nome dos n.gricult.ore~ 
•lo metJ po.iz essa. suprema injul'ia, pergunto 
MS no lJres deputados se foram os agr ,cul
tores os unicus que neste põl.iz tiveram e.s
n<wos? 

Quantos dos nob1·e.~ deputados pre.sentes 
õeixaram de ser a.limen'adus, e educados com 
•J prodt~cto do trabalho escravo~ 

Sem duvida foram os agricultores os que 
:fizeram maior sacrificio, e por isso merecem 
menos~ 

Sl'. presidente, acceitei os libe~·ianos por 
q~e sou coherente. Não é principio liberal, 
na.o é da escol1 democrat[ca, não e politico, 
não é_ chrL,tão repellir-se uma r:~ça inteira, 
lanc:nr-se uma condemnaçiio desta ordem a 
uma gra.nde parte da íiLmilia humana.. 

Não sei si estou em erro ; ma.s os princ-ipiois 
da escola que abrac2i desde os meus mais 
verdes annos firmaram-se na.quella trindade 
augusta, que do Golgotlla atravez dos seculos 
reboou na. França. de 89, na phra.se que trans
formou-se no dogma d<> democracia moderna 
-a liberdade, a íguo.Idade e a fraternidade. 

0 S.a. GoXÇALVES CIIAYES-"Mas nada disso 
serve pa.ra justifie<lr o projecto. 

O O SR. NILo PEÇA!-.11-"- - O projecto quasi 
que revóga. o 13 de maio. 

O Sn. GARCIA PIRE'>-0 13 de maio será re
~og_a.do quando for aniquilado o caracter bra.-
zilell'o. . 

O 13 d'3 maio e.::tá gr<1.vado em caracte1·es 
indelevei~ em nossos corações. 

O SR. L.'I.URO M'ULT.ER-Mu.s ll~'de haver uma 
corrente de íhctos CJ.Ue o contrariem. ( ~parles). 

O SR. GARC.l-1. PIRES-Perdão, si fundan
do-me no nosso passad<> não posso ass~gurar 
a immort:didaue do 13 ue de ffi:J.ÍO, muito 
menos pudera V. Ex. contmriando essl:l pas· 
s;~do predizer perigo . 

O SR. l.Al"ao MuLLER-Sou previdente. 
O Stt. G.\RCC.\ Pme;s-0 nobre d"PU~tdo 

cstit u" sttl dit•eitn impugna.nuo •~ imigraçito 
c hineza, CttU\1.1 <L liberiltna : 1)0rqt1e S. Ex. 
circunscreve n. sm1 p:Jlitica :tos interesses do 
seu est;t.do. 

O Sll. SToc~~:r.r:::!l-Nãu apoiado. 
O SI~. C:ARCI.\ PIRES-S. Ex:. faz urna. poli-

t.ic;h gen;;_ ~phica. . 
O Stt. LAURO ~[ULLER-Politiea ge<lgraphic<l 

f:tzem os que <'ppell:tm p<tr:J. :1 autonomia dos 
estados. Considero <L quc~tão como questão 
n;tcionttl. 

O Sa. GARCU. Pm~ - Tomando a palavra 
neste deLate, meu pensamento iuí 1)rotestu.r 
contra esta. insinuação de esCl'avocratas que 
dentro e fora desta c:J.~ se nos tança,e provar 
que sou coherente assignando o projecto. 

O SR. CO~ÇAT.YES C !IA VES- V. EX. e cabe
rente, mas os seus collegas d~culpem em 
dizer-lhes, não são . 

O Sa. GARCIA. PIRES - Elles responderã.o 
a V.Ex. 

};:io me demo1•o em provar as vantagens 
du prlljecto, porque ellas si irnp0em a todos os· 
espirit<IS, e resumem-se m, seguinte l<tCOUiC<l., 
phrase:- Pt·eci:;samosue braços. . 

Ti v::~ em vista provas que o decreto de 28 
de junho de 1890, é uma abherraçtl.o .dos ver
dadeiros princípios, que elle não é liberal, 
nem democratico. 

Tenho cunclui<.lo. 

O Sr. Lauro :l:luller- tambem 
não conlwa tomar parte neste debate, con
forme succedeu ao nobre deputado pela 
Bahia. . 

Vem :·~ triLuna por motivo •le um dos 
apartes que deu ao (liscurso do nobre depu
tado, ao qual S. Ex. l.'eSpondeu que o orador 
fuz na Camara uma politica. geograpl!ica. 

Isso não ê verdade. Combatendo o projecto 
em discussão assim como hade combater o 
llrojecto da immigraçuo chiuez.1., não tem 
em vista. preoccnpações de politica. local; fal·o 
para impedir uma desgraça nacional. de cuja. 
approx:imaç.ão,a largos p;tssos, e uma prQva. a 
appro>açào de qualquer das duas resoluções. 

Não ,;abe qual dos clous pt•ojectos merece 
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mais .que a. Ca.mara. o r epilla, obrigando a 
escolher entre os d:ous, votaria pela. entrada. 
dos liberianos,. porque o grande mal que elles 
nos hão de trozer desa.ppa.recerá á vista dos 
males enormes que se originarão da im· 
migração chineza. Demonstra que a vinda 
dos liberianos va.e ser de pessimos rcsultaüo~ 
pa.ra. o nosso pa.iz. Elle püde até fazer re.~urgil· 
o trabalho escravo de que já. nos libert.1mos 
pela. glol'ima. lei de 13 de maio. Orndol' coto
bate e ha. de combater o pt•ojecto no interesse 
da liberdade do trabtlllto nadom\1. 

O Sr. :t ... · o do Prado-Sr. pr!!Sidcn
te não estava presantc quando o illustt-e depu· 
ta do pot• l\Imas Get~t~~. com bMcu este projecto. 

Nii.o po~so tet• prescn te toda~ as razões em 
contr:u·io, que foram emittidus pelo illustre 
deputado. Tambem cheguei jà. no meio do 
discurso do illustt•e deput.'\do por Santa Ca
tharina de modo que :;:ó ouri :llguma.:> razões 
do nobre deputado com ~ quaes peço licença. 
para dizer que não estou de a.ccórdo. 

Julgo, entt•et..1.uto, Sr.presidente, que S. Ex. 
niio comlm.teu o projecto (.4poiados) . 

O Stt • .ALE :S:A;\"DRE STOICLF.R- A commissão 
sobre que:;tão identica, deu parecer fa.vora
vel aos liberianos e contra o clünez. 

. .Q SR. !YO DO PRADO-E a com missão pro
cedeu perfeitamente bem, foi coherente. A 
questão de immigra.ç-d:o chineza é muito di
versa da de introducção de trabalhadores 
liberia.nos. ( .·lpm·tes). 

O colono póde ser assimilado pelo meio ; o 
tra.ba.lbador não ; vem por effeito de um con
tracto, por alguns annos e com direito á re
:Patriação. (A.parte.,-.) 

Entre os memõros da commissão, alguns lla 
que podiam igualmente ter votado a fa.vor 
de contmd;os com indiVidues chinezes Jla.ra 
trabalhos determinado;;, tendo votado con
tra a immigraç;:io da r aça amarella, sem to
davia ser incoherentes. 

Votei contra. a immigração chineza e -voto a 
favor da importa.çãu do trabalhar liberiano, 
oú mesmo do chinez si as condições forem as 
mesmas. 

0 SR. NILO PEÇ.>,.KH.>,.-'-Entl."i.o >Ota l>elo 
projecto do Senado. 

O. SR. Ivo DO PRADO-Não, senhor. 
Venha. uma proposW. <!Orno a do Sr. Morae; 

que eu votarei por ella. ( Apa~te.~. ) 
· Senhores, não se tra.ta de immig!'ação libe
riana, trata-se de autorisar um indi•·iduo a 
introduzir 500 ou mais famílias de trabalha
dores liberiarios, e pa.ra serviço determinado. 
( Apartes. ) · 

Eu desejava que os ·meus collegas me ex:
plieassem como é que se dá. nesta autori.sa-

ção o Jlhenomeno do trafico ! E' uma COU5a 
que não comprf' "lo. 

l'amos estuda. structura do phenomeno 
do trafico, vamos ana.lysar o projecto de in
troducção de trabalhadores liberianos, e ha
vemos de chegar a resultados ínteíra.mt!nte 
difi'erentes. 

Como se confundem cousas tiio dilferentes 1 ! 
Eu pe<:-o n. nttenção dos collegils para n lettra 
m~mo do parecer ( lê) : 

Concede nestt>~ termos: flca o Poder Ex· 
ecutivo n.ntot•isndo. etc .. o que não quer dizer 
que fie" concedido ao cidadão Moraes o favor 
de introduút' immig-rnntc::;. O Poder E.:
ecutivo, s~uudo jul~ar conveniente, auto
risl.t'iL ou não ; fnrà ou nio o contl·acto. A 
quest:.1o de lletalhe deve resval:l.r do Poder 
Legi~lativo pil.ra o Executivo. (Aprz,.tes.) 

Pois vamos descer a pesar todos estes 
fitctos ~ KU.O podemffi e nem temos recurso> 
para ·isto, pois não temos it.S nossas ordens 
todas as repartições para em qualquer mo
mento fornecer-nos taes e taes dados. 

Parece que assim fica destruido o aparte 
que ouvi, affirmando que o Pl'Ojecto cuu
stitue previlegio. 

O SR. LAURO MüLLER.-V. Ex. acha que não 
temos bastante experiencia dos trabalhadores 
da. Costa d' Aftica. ~ 

O Sa. Ivo no PaADo- E' outra contusã.o . 
Que ideia !a.z V. Ex. da. Liberia ~ 
Parece-me que é um povo civilisad.o como 

é o d • Brazil. 
O SR. BEviLAQllA- Não apoiado. 
O SR. Ivo DO PJU.no-· E' uma re)lublica 

moldada. pelas leis a.merica.nns. 
O SR. BEYILA.QUA- Justamente por isro é 

que é inferior a nós. 
0 SR. l\'0 DO PRADO- Por que ~ 
O SR. BEVILA.QOA.-Porque considero a nos.<a 

constituição melhor do que n da. Republica 
Americana. 

O SR. Ivo no PRADO - V. Ex.. engana-se, 
então porque os liberianos se regem pela le
gislação americana., segue-se que sejam mais 
atra.za.dos que nós ~ 

O facto é que se um povo póde ser estuda· 
do pelo seu estado de instrucção, pela sua. le
gislação, a Liberia pode ser julgada em con
dicções sirnilhantes w Brazil, porque offe~ce 
resultados quasi tão vantajosos como o Bra.zil. 

Dado porém de barato que sejam inferior~ 
ao nosso paiz, pode-se confunclir os liberi.anos. 
com os outros habitantes · do alto Congo, ~ 
outras re~iões da Africa, que vinham para ea · 
antigamente'? 

Não se póde confundir o antigo africano 
com o liberia.no. assim como não se póde 
confundir um contracto para introdu()Ção 
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de trabalhadores com o antigo tra.:fico. 1 
(Apoiados .) 

Não se trata. de e.scra.visação; não se trata 
nem mesmo de introducção rle ilnm.igrantes. 
visto como esses trabalhadore!S são destinados 
a. mister especial, e sã.o introduzidos com di· 
reito expresso a. repatriação. 

Nestas condições, Sl'. presidente e não tendo 
outros ar~mentos a responder, por que as 
consideraçoes dos nobres deputados não cabem 
na discussão desse projeeto, eu dou por ter
minadas as minltas observações. (Apartes c 
mt!ilo bem.} 

O Sr. Bevilaqua-Entronestede· 
bate constrangido. pena.lisa.do mesmo, pela. 
seguinte circumstancia. : Tenho a honr.a de 
pertencer a t'Ommissão de obl"as e colonisuçii.o 
que deu parecer fl).voravel a este projecto ; 
mas o meu nome 11M figura no pareeer. e 
devo explicar à. Cama.ra. esta circumst.ancia 
mesmo por um dever de deferencia. para rom 
os meus distinctos collegas da commissão. 

Quando o cidadão Francisco Ferreira de Mo
raesapteF!êntou o requer:imento á commissão, 
eu esti"e presente na sessã.o em que foi dis
tribuído esse requerimento ao nobre deputado 
])Or Sergipe, que tão brilbantemente aca.ba. de 
defender oprojecto de que foi relator.~a sessão 
em que a. commissão a.ssignou o parecer in· 
felizmente não astive presente. 

Tiria, setivess0 recordado as observações 
que desde logo me occorreram quando che· 
gou o requerimento. 

Então disse que em ultimo caso e mesmo 
assim só acceitaria o contracto proposto pores te 
cidadão, se ficassem garantidos com todo o ri· 
gor, em artigos impossiveis de uma outra in
terpretação, os termos mais que restrictos em 
que semelll.ante concessão podesse ser fetta.. 

O nobre relator. na sua brilhante defesa., 
qre infelizmente não bastou para convencer-me, 
fez alusão a uma circumstancia que não está. 
expressa no projecto. 

O nobre deputado disse que é uma experi
el!cia por 2 annos, para um determinado ser· 
Vlço, de carga e descarga. 

Mas a amplitude do art . do pr-ojecto que 
concede a. a.utorisação requerida,é tão grande 
que se não bouver boa. vontad.e da parte do 
executor da lei, e se por outro lado não hou
ver a mais absoluta boa fé da parte do con
tratante, esta concessão pode levar á grandes 
e desastrosos abusos. 

O projectodiz (Lê). 
~em onus' de especie alguma para. o Estado, 

Thbem~~cção de 500 ou mais trabalhadores 
l'la.no:. • ••• 

. Quem diz mais de 500 sem limitação, pód.e 
dJZer 5000, cincoenta mil, . cinco mílhões, 
etc., etc. 

VoZEs - Mas não ha tantos liberianos . ..• 
O Sn.. BEVILAQUA. - Virão chinezes natura

lisados ...• 
O Sr · Nilc Peçaalta e varios S r.<·. cleputodos 

dão apartes 7u~ int<n"rom.pcm o oJ·arlor. 

o. Sn.. BEVLLAQUA- Mas. s~. presidente, 
contmuando, eu vou restnn"tr-me aos libe· 
rhmos ou somente a quaesq~er outros indi
vidues africanos paro. condescender com o 
meu dlstincto coliega pelo ruo de .la.neiro. 

Depois, eu pedir·ei a henevolencia do nobre 
dep~tatlo pal'a occupa.r-me de outras obser
va.çoes.. . 

O projecto cliz,- 500 ou mais tl':l.balhadores · 
não l!a Jimit:J.çã.o par<~. O InO.XlffiD assim COmO 
lta pat"J..o. minimo; de _sol'~ qu~ podem ser, 
como diZia h a pouco o 1ml etc., etc. Si o 
governo fôr de opinião que não !Ja inconve
niente em tr-clonsportar todos os liberi:l.nos para 
o Brazil.... ( Varios 81·$ . d~]JUtudos d<<o 
apartes que intcn·oolpem o 01•culo1·.) 

UM SR. DEPUTADO- ~ias trata-se de um 
governo amigo .. • • 

O SR. BEVILAQUA.- Isto quer dizer simples
mente o seguinte : 

Que eu em taes condições e~Staria em op
posi<:ão á opinião do :;overno e não daria o 
meu voto para que elle ficasse senhor de fazer 
o que bem quizesse sobre este assumpto pa.r.,
ticularissimo e demais VY. EEx:. , sttbem, que 
este governo terminará seu mandato e a con
cessão poderá ir alêm . . .. 

O Sa. BADARÓ - Dá um aparte . (Out1·os 
Srs. depuiculos interrompem o orador .) 

O SR. . BEVILA.QvA. - •••• basta lembrar a 
outra. lacuna grave da fixação de prazo e re· 
pa.triação consequente ao seu termo. E tenbo 
de cingir-me ao projecto, onde não ha limita
ção do maximo. Diz elle (Le.) 

E' verdade que tra.ta~e de um serviço par~ 
ticular ; mas mesmo a.;;sim nestas condições 
Sr. presidente, eu com o maior pesar tico em 
divergencia. com os meus nobres collegas e 
amigos da commissão .... 

UM SR. DEPUT~4.DO dá. um aparte. 
O SR. BEV'ILAQUA - Sr. presidente, o .Es

tado não é procurador do 1.:tdad:\o Moraes; o 
cidadão Moraes pretende contratar este ser· 
viço, qne, segundo acaba.m de a.ftl.rmar, elle 
conhece ba muito e pretendeu utilisal-Q no 
e8tado de S. Paulo . ... (Sussur,·a.) 

. O SR. BEVlLAQU.\ - O illustre Jeputado 
por S. Paulo, quando millistro da agricul, 
tura. •••• (Tr.ocam-se muitos apartes . ) . 

Sobre es~ . particular, .sr. presidente, 
aproveito o ensejo para. emittir a minha. 
opinião. . . · 

O nobre deputado por S. Paulo ex-lilinistr~ 
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da a.gricu\tur-J. do governo -provisorio, na 
minha opiniiio por veze~ excedeu-se na sua 
a.1foite1..a p..'\ulista., gerindo aq uella pasta, mas 
por grandes q ne sejam os seus enos, os seus 
excessw, o que é certo, o que ê incontesta
·vel e que n:~. concha d<~ bn.lanr;a <los se11S 
g1•ande.~ scrviç;o~ pezn. de cedo. com gr·ande 
b:memerenci:~. aquell<\ pat.riot.ic<~ prohibí\~to 
que elle consignou n<t lei de immigl'nt.~io. 

E' ag01·a. o~casiií.o de responder ao uistin~·to 
represent<'nte do Rio de .hmeiL'O. 

O nobre collega. é defensor enthusiasta. d:L 
immi:;L'aÇà.o chineza. (\ns gr:\nde.~ qualiu;Ld~ 
mOI':J.es e industriaes do chincz. 

Ora, Sr. pre:,idente. se na 1" parte eu não 
eswu (\r. accordo com o nolore colle;:a, conhe· 
cendo como L'Onh~:o lL civilis:~~~1Õ d;,quelle 
grande povo, estou tle accordo co:u o nobre 
eolleg~t quanto á 2". 

Rea.lrneRte, neste ponto. a China c victima 
de grandes e 1'epetidas iojustiç<LS. 

St·. presidente. entreta.uto acho que n. per· 
turroção que nM t1·M.:ia o chim, como immi
gra.nte, no Braz H, seria de facto pernicio<is· 
sima p:u-a o nosso paiz, ou ca.vamlo-o sob 
qualquer ponto de vista. e mesmo e;,.pech\1-
men.te sob o ponto de vista. que IMi" tem sido 
b ;1 talhado pelos noln·es deputados. seus U.e
fensores sob o ponto de vi:>ta. economico . .•. 
P~ço ao nobre d:!pUtado pelo Rio de J;~neiL'O 

que lú.ç<\ o oLsequio de a.comp;\nha.r·me neste 
raciocínio com tod<t a benevolencia. 

O SR. PRESIDE~TE- Peço tto nobt•e dellU· 
"tt1.do qne restrinja-se a ma.terht que- acha-se 
emdiscu~. 

O Sa. BEnt.AQUA- Peç-.o a V . Ex. a mesma 
benevolenda que costuma dispen!;ar aos clli
nopllilos.· .•. 

O SR P ttESIDEXTE- Mas V. Ex. ufw póde 
continuM a dis:;utir ma.terla estranha . 

desgrn.(,'ados eram convcrtidos não ao chrio<
tianismo mas sim a escravidão ! Era o me,_ 
Ji1o quG os muito piedosos Srs. fru.rles dos tcn;. 
pos coloniaes fã.Zi;~m MS vcnladeiros donos 
de.st•t te1· 1~t. a.os indigina~. ate reccbm·l'lll a 
li<-âo energic;t quanto tligm\ e hnni;•nitari11 
do ~t·;tnde estadistc1. ~Ia.•·qnez de Pomual! 

M\IS voltcmo3 ao nsmmpto. O IJ.Ul! serti. dr, 
kabalhadot· nacion;tl? 

A sorte do trabn.lhador nacional será !atai· 
1ne1~ta m_uito mais preca1•ia, dl:lpois do innun
dac:.ao chmaza. 

Ningaem P'"Jde competir com o trnha.lho chi
nez pela k .rn.tezu., e a. consequencia fatal c 
que o traballla.dor nacional, teril, co :n a eou· 
currencia. do chim, a. 1bme e a. mise[·ia ... 

lJ)f.\ Voz-Então o ba.ra.to sahe caro. 
0 Sn . BE\"ll,AQUA-Sr. presitler1te. por OU· 

tro lado i"to corre-pomle indubitavelmente 3. 
dizer: Rep:J.triem-se todos o:> immí<'mntes 
europcos a.qui existentes e fdCbem-se ~ nos· 
sa.s portas a qualquer immigt-a.nte exponw.
neo daq ttella l)rocedencia ! 

Desde que o immigra.nte em·opeo tenha :L 

certez;.t que nã.o vai encont rar .a. remuncra~ãv 
para seu trabalho no Br~J.Zil, então mal pat 
mal, elle fica. r;\. . · . 

E no caso anterior quem tem tle pagar to· 
das as despez;1..~ de tr;J.nspol'te serO:t o Brat.tl 
ii)r~ alguma coisinha mais que arranjem po; 
me10 de reclt~nuv.~ies diplomaticas •. • 

Sr. ].>reshlente, 13.ç:a. .imtiça ao:;; intuitos do> 
nobres defensores desta itnmigração. · 

o SR. PRE:sroE:-\TE-Peço a. v. Ex. que tr:U.I· 
da me. teria em discnS&io. O art. 82 do Re!!i· 
JJ?.ento me obr·ign. a chamar a. attençii.o 'de 
v. Ex, 

O Stt. DEnr~\Qt:A-Poi~ bem, Se.prcsidenw. 
vou tambem termium·. 

. O Sa. BEVILAQG,\-Quero apenas com1)le· Dizem. e aftlr!_JlD.m o~ meus nobres cullec,'<l..•. 
ta.r este ra.ciocinio e pa.ss;Lrei da immigi"31,:<1o e ~u crew que St10 estes o.; seus patriotico., in
chineza. p;u'3. a. libe1·iana.. tw tos, qu:! neste projecto nii.o Yem desliU'çudo, 

Sejamo:;; urazilciros e meditemo3 et1lma- co~o t..1.r~bem não Yi.rã. no p1·ojecto de innun-
mente.·. d~o cluneza, uma. noY:J. l!specie de 4.'scmvi-

Não trata-se simplesment3 (le s~.ntimentlt- sa.çao, q1rer negra, quer alUl\rella.. Creio qu'' 
lismo em ravo1' do chim que si nita é feliz em 1 da._pa.rte_do3 tlef~nsores (!esta triste idea, nií" 
sua. terr:1. vejo muito poucas prohabilid:tdes eXJ.:>te a mten~J.o de escr:ní.sa1' o chlm. . 
de melhorar de sorte ~1qni. Eu te11ho a convicção de qne nestas faz,mda~ 

Um Sr, !leputado da um a.p<trte. poi· ahi füra, muitos ha.jam que partilhem do~ 
O SR. BEVU.AQli.\.- Isto faz lemhrar os .>eri- mesmos SEntimento~ patr:otico;; e humanita· 

timentos 111cdos(ls com que iam an~J.nca.1• os rios do3 distinctos colle~M que defendem ~ 
pobres negros afl'icanos ,te sua terl·a, de sua. innuadt\9fí.o chin::za. Algun<; outros lavrado
cabana, de Sll<\ 1\tmilin. com o h•.l•nm~i/('rio res, porem, llevem conse1·va.r a triste remin is· 
i~tuito de, melhora.r-lh~ n. ~orte de pa.giios, cencia daquelles &e/los tempos em que tinha.·s~ 
tirarem-nos do pa.g;tnrsmo para. o christia- o trabalho ·g1-a.tuito, e que esperam d~t11 vez 
D;ismo... Eram conquistas _para o ca.tho- o mo1nento de chegar às delicias J.o tra.loa.lbu 
licismo ! · q uasi gratuito .. . 
Sa~~ perfei~mente V. V. E. Ex. em que O Sa. NovAES MEr,LO..,.Fazem muita injus· 

-consLStm. tanta ptCI.la.de clll'ist:l. Esses pobres r ti<;.a. <i classe dos lavradores. . 
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O Sn. BEvrr,AQUA-Niio fallo em geral; sou as uifficu!datlf.'ssão extmot·dinariamentemaio·· 
ioc<~p:u. d·.~ il'l'OI:(üt· tamünht\ injuria a toto.lida- re~,e q11e J.>Oderemos esperar itnmigru.ç·ão esco· 
de tl<L cltl.Sse tlo;; Javradort:s. ll!:d•t e:>coun;~tl·~ dos ruins, ernfim, imrnigr•t-

V. Ex. conhece o. histori;~ da. E-scra.vitbio dn <:ao 0~1lie esteJa. completa.Jntmte Sé'll<J.raüo o joi()·· 
no~~o paiz e sabe que hav!nm muito~ ~enhot•es úo trlg-o ?! 
([C e5ct·a,·o~. que, np~znz· tlisto. tini!:J.Ill ·*'nti- Om. esta }Jretcn(•uo não c·stà uc n.ccordo com 
mentos hum:J.ni t;~;·ios e V. Ex. hem cc•mprt·- u. int~:-!ligenci:t do' men illnst.J•e co\lerra. em 
hende que mio poderht r; ·(erit·-uw a ess~ quem !b!go U.c 1'\.-'COnht~~el· um moço 'h!en-· 
mormente quando f\ti o primeiro a. fJzet· ~~di~: to~. 
tinc~·iio dos •!ois e :;;llvt~;rmwd<u- os intuitos tios O certo ô q ne nm 11eqneno numel'Ocolheri;~ 
honrados eoUegas qne plciteia.m o bra~ a.nu\- um re.-~ultado pa.•sag-eil·o,tl'i\nsit.orio e em breve 
rcllo nestt~ cas;.\ : o noure col!ego. dtlYe- me :>abreviri;L u ma. crise medonh<.t <rue;\ todo~ 
Ulinbenl Lhzcr jn:,-;tiça. (Tl·ocam·~~ cli'DCI'Sv$ a.rruinon·ia. c ri. llilç>.ÜO. Procnrantlo um bem sei 
apo;·te, ) . obte> ii:un um ma.t ~~inda ma.iot•. Digo ttrruina-

Mas. Sr. pre->iuente. é preciso <lístin,.uir I riu. porqne confio ~ui to qu!-! n~ ~· uiscn55<io· 
os lan-J.dores ~erios dos ua!tt:,1os u.~~u.sinos tte esse teo.eb~·~so pro.Jec~.o ~··-t'tt r_eJeLtado a ~m 
esr:ra.vos. .. tla. trn,nqnllidt\de :publtco. e do ltttur~ Jnatet·mL 

• e lllOl'ttl soln·et\tdo Lle~te grande ptu7.. (a1lr.ia.-
Sit. PRE.5lDE::\'1'E ub.~et•ra a lwr-& <t.dianta.da. ào.< e ;uiu "tJuimlos). 
O Sn. BE>IC.\QU.\-Vou terminnr, e se niio I Tl'l'mina.ndo, St' . lll'tl:Siuente, peço :t V. Ex. 

terminei lJa ma.is tempo, e por·que tinha. tli- e n.os meus clig-nos col_le_;.;·as (lesculpn. de ter
fficuldade de fazel-o em consequencüt das lhes tom:~do tempo desYt;J.nclo·me do ôl.Ssumpto 
interrupções. I principal do tlebate. E qua.uto ao pl'Ojecto <>m 

Ha'l'entlo mn~t diíferenr;a entre os escravos! tliscus5li.o. fttço um appello (l.GS meus honr"dos 
pretos e amarellos, esta difi'erenço. é em ftl.Y~lr co~legtl.S de commissào afim de que elles exa· 
tios yal!.l<i1 os porque :mtig.~mente para este mmu.ndo-o de novo, otf<!I"..!Ç<\11\ nm suhstitutivo 
o escl·:wo·negt·o nma. pretendida propriech~de 1 qu_e cot·re~p~ndt\ ao !Xl-recet· qu~ deu-~os ares
que es_ta.V<\ no ~en interesse zellat' ; proprie- , pe1to elo ].)t'?Jectu. de_ mrnm!ht(·a~ chmeza. Te
~le mqua, falsa, d~t quu.l :~.ui'eria. 0 pro- nho conclmdo. (Mutto bem, n·,wto bcm J. 
pr1o san;,'Ue ! A discus:-iio fica Mli:tdtt pela. hora . 
. Mas com o escrnvo amarello lliiO se dá Pa:s:xt-sa á bom destinad•~ ao expediente. 
1sto .. - O que perecer de baixo do acoite. ser-
vjrà. de estrwue ou adut:o pa.l'<L u. lttvoura. O SR. 1• SECm::TA!I.l• l le o seguinb 
Nos casos de molestia não lhes ca.usa.ri\ o me· 
nor pez r porque não terão necessidade de , E:XPEDIE:XTE 
dt.$vellar·se pela sot·te dos sens escrasos n.1na-l 
rellos, visto que poüc:J lhes impot•ta. que mor- j · OJTicics : 
ram desde que a C!1ina tem popuh~~:ii.o uas- ._. d · . , . - . " . 
tante para substituir os que Ju.lecerem its j · Do ~~. eputado_ Leamh o :tlbc1e~, d,tt •. do-
centen;J.S de míhares aos milhue:> ! de ho.e, comnHtnlcantlo q_ue l!In v1rtuàe do - . I :J.Chu.r-se doente, tem ueeessJtlaclc de ausen ta.r-

tm St•. Deputado (h\ uman.pu.rte. se por a.Jguns di<'~, promet:endo, entretanto 
O Sn. BEvn .. -\Qt:.\ - Referi-me r•pes?··· ele es- voltar aos tr::~ballws legislativos, logo que se 

ta_r de a~o1:do com o nobre deputado pelo I sinta ~nell:or.-IntE·i~dt\. . . · 
Rto de Janeu'O, sobre n. n. gara.deza d•~ China. I Do ::>r. l • sccretar1o dv Sen:l.do, de 1gm\l 
ao til.cto de não terem os chinezes absoluta~ . tl:üa., communica.mlo que aquelht Càmar;" 
mente relt'-<,:ãO com os oc~ident<~es, porque s~i , em·iou a sanc~·ão _os a.ut.ogl'ltplto~ do decreto 
qu_e ess;t ddlisa<;.ão chinesa. não_permitts que · do Co~7rcsso autonsa.ndo o governo a abrir 
~ta.m immigrames senão os indigentes d•~s 1lesd~Jt~. um cred~to supplem~ntar na impor
Cidades ma.ritimt\s, dos quaes muitos nem são, tu.n.cm ele 18:000:-;; pum pag!lmento do aug-
chinezes porque certamente de accordo CúiD . mento de vencimento~ ao~ leotes do Gymna
e_.~~ci~ili>.<ação, levado J??l' prínci.pios de re- : si<_> Nacional, lle ;}.()(;Ordo com o.rt. 3•' §20th~ 
l1g-1ao c que o bom. o leaitimo c:hinez morali- · le1 n. 26 de 30 de dezembro de 1891 ; e a;p. 
saclo urro salle do Celeste Imperio. , provand? ·~ llespezo. feita c<_>m a. mu<hm~ do 

o sn.. Nrr.o PEç~-;JIA-O unico que sahe é • Mu~eo :N~clon.~l par.;~ O!fnC\ da.. Ho:~. Vtsta,., 
oit..1.Iiano I U;J. unpottn.Jtcl,L de -:>-000:;.-Inteu.•a.d.:.~.. 

• · · I Do Mínisterio dos Negoc.:ios tla. Guerra. de 
. O SR. BEVII..\•ltJ.\.-0 m.•gumento de V. Ex. i 15 do cor·rente, pedindo sejt\ enviado.,ãqueUe 
e co!ltrapt~U.!lcente : si dt\ Europ~ onde tiS!' ministerio o requerimento e ma.is .-t:~ ~s que 
~ndi~ssaomcorop:J.r:l.velmente m:us va.ntlt· 1 acompa.nh~m o a. viso de 25 dejunh(l .Btimo 
Josas n~o conse~uimos sfuão mnaimmigração 

1
.ern que o major do 23> batalhão'de-iD'fanta:

que clerxou mmtó t\ desejar, 'da China, onde rh~ n. .. 1.pllael Tobias, <~.llega l1;J.ver sido·:prete~-
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terido nas promoções de li de janeiro e li de 
março de 1890 e pede contar antiguidade de 
posto da primeira destas datas.- A' commis
são de marinha e guerra. para a.ttender a re
quisição 

Requerimento do engenheiro Guilherme 
Greenhalgh e outro, pedindo concessão para 
construirem, usarem e gosat•em uma estrada 
de ferro. partindo do rio Itarare, ate a fóz do 
rio Agua.peby .-A' commissão de obras pu· 
blicas. 

O Sr. Nilo Peça nha- Sr. pre" 
sidente, eu pedi a palavra para dirigir a mesa 
um requerimento que espet'O V. Ex. tom:1ri 
na consideração que merece assumpto de 
tanta relevancia.. 

E' lido e fica sobre a me.."llo o seguinte 

REQUERI:UEI\TO 

V. Ex. sabe que foi apresentado á. Cama.ra. 
um projecto de lei mandando substituir a 
bandeira. nacionaL O prazo regimental estâ. 
esgotado, e acho que um projecto desta 
natureza, de tanto alcance, e tão inconve
niente que melhor fora não tt>r ·sido apresen
ta.do, precisa de resposta immediata. . 
. A bandeira de um povo não é uma con
quista. que se modifique senão por uma. outra. 
ve1·da.deira conquista; e eu dizendo conquista 
tenho entendido que não se· fazem conquistas 
desta natureza. senã.o por meio de revoluções. 
A nossa bandeira já tem Mie a sua tra.dic· 
ção; ella é conhecida em t·.>do o mundo, por· 
que a. grandeza e o modo e:X:cf'pcionai por 
que se deu a transformação política do nosso 
paiz chamou na.turalmente sobre elle a atten
~ã.o de todos os povos civili~ados, e mesmo 
entre aquelles em que a civilisação não e a 
mesma que a nos..~. é provavel que tivesse 
chegado o ecl!o da nos5a extraordinaria revo· 

Requeiro ao Poder Executivo, por inter- lução, cujas consequencias, cujas reacções be
medio do ministro da. agriculéura, as s~"llin- neficas ainda. estão por completar. 
tes inform34íes : Neste momento, na Simples apresenta~.ão de 
· 1 • qual . a dcs-pe::a total feitQ pela Un.iao um requerimento, não posso discutir o proje

com o serviço ele immigraçao clttra!lle os exer- cto sob todos os pontos de vista; projecto ver· 
-cicios de 1890, 1891 e o i 0 .semestre de 92~ dadeiramente _infeliz, porque nelle, segimdo a 

2" qual o nume,·o de immigrantes enu·ados minha opiniã.o, embora faça justiça ao§ senti
nesse periodo? Qua11tos adultos? Qv.Gntas . do mentos de seus signataríos, embora SS. EEx. 
sefCo masct!lino? tenham outros intuitos, e5se projecto cor~e-

3• qtt.aes os estadas da Unido que rece- sponde incontestavelmente a uma tenta.tiva 
beram immigrantes e qual o numero dos entra- lamenta:>el de retrogradação que muito nos 
dos em cada estado? envergonharia si fosse consummada .• . 

_ Quanto se .tem. gast~ nestes t<ltimos cinco O SR. SEVERiNO VIEIRA _ E não t~m um 
a1-mos com a ;mmtgraçuo. , fundamento'procedente. 

Sala das sessões, ~7 de sete~bro de 1892 - · 0 SR BEVILA.QUA-E como mu·to bem diz 
Nilo Peçanha.- P1·1sco Pa~•atso.- Paula A1·- b · d · _ ' 1 to 
grUo.-Ga,·cia l'ires.-Palleta.- Andri Ca1lal- o no re eputado, nao te~ funda.men ·lro
canti.- Theophilo dcs Santo.~.- Martinlto Ro- cedente •. como tambem nao !la. ~pportum a.de 
drigues.- Ca.1uilo.-Bc.rao de S . Marcos. - de ~s~te al~~a q~epossa.JuStt~cal-o. A que 
A ristilles Maia.-Espirito Sa,1to.-Matta Ba- asplr~ -vu:ta. sat1sfazer~ Sera a. oo~ren~ 
cella,·.- Leonel Filho.- Santos Pereira.- do. optmao naclOnal que por ventura o }~Pl; 
No-vaes. Melw.-·U1·bano de Gouveia Fe'l'reira 1'"4? Conte~to e. contesto com to~as a.s rça 
Brant/ao. A. Milton. _ Costa Jtw.ior. _ Costa porque então sel'la. J?roclamar-se a mvt·rd~de de 
Rodrigues.-Francisco de.ilfattos. -Caetano de que ella repelle ~OJe o 15 de N~vembro. m 
Albuquerque.- Gonçalo de L'l{Jos.- A.lcides Sobre este proJecto devo marufcsta:r-m~ co 
Lima.- ;;{anoel FtdgeMio. _ F, Badard.- a :trang_ueza d~ _qn;~ sempre te!JhO feL~ timbX: 
Arthtlr Rios,- A . Ellis.- Americo L u::.- e.m todos as Vl~tssttudes_ de illl_nha VIda . par 
Pacifico M11$care11~as .-Carlos d!tagii$.-Joao ticular ou pubhca.. (Mu.to bem.) 
Luiz,.;_Cf:agas Lollato.-Urbano llfarcondes.- Si não fosse o conhecimento pessoal que 

. França Carvalho.-M. C-aetano.-Lopes Cha!Jes. tenho dos Srs. representantes que firmam o 
..:..Nogueira Paraaagua.-Alfredo Barbosa.- proje_cto; se elle me tivesse sido mostrado sem 
Horo.cio Costa . ._ Oti"ei!·a Pinto.- Paulino as8ignatura.s, eu seria. e:x:ponta.neamente le
Carlos.-Frederico Borges.-A. MontenegYo. vado a exclamar que elle era o producto ~
- Costa Machado.- Erico Ooellw. - F. Wer- plorador da. liga do sebastianismo e do clerl-

_nec]l. - calismol 

O~J"~ Bevilaqua. -Sr. presidente, 
pedi lho !']avra pa.ra submetter a. benevolen
.cia. d~- N. Ex~- um requerimento a que ligo 

-.~de.-sporta.ncia., tal e· a gravidade do as-
.sump'fD. · 

O SB.. BADÁ:Ro- Veja V. Ex. como são 
a.rricadoo os juizos dos homens. 
. 0 SR . . BEVILAQUA-Não faço semeihante 

a.ttribuiçãil ao projeeto, justamente porque eu 
tenho sa.tisf&ção de · ~nh~r pessoalmente C6 

. . . . ~ . .. - ; ... 
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seus honra.rlos signatar10s; mas este senti
mento que estava ca.lcado no meu intimo e 
que externo com ·toda franqueza c leal
t!o.de, não deve ofrender a SS. E Ex. · 

ss. EExs. me perdoem, mas eu precisava e 
devia mesmo fazer esta explanação, nU.o esta
ria em meu c.1-racter occultal-a. 

Uma 'I)Oz-A franque?..a e sempre apreciada. 
O SR. BEVILAQUA-A bandeira de um povo, 

Sr. presidente, mudar-se com a volubilidade 
com que a necessidade hygienica nos obl'iga <t 
mudar de facto quotidianamente 71 Que g-a.
rantia. teremos nos,que va.ni:.a.gemlograriamos 
de 1àzermos hoje a. substiülit~o de uma ban
deira., jà. :;agrada. pelo seu cUl'to, mas hon
l'Osissimo passado, por umu. outra, mesmo na 
hypothese de ser muito bem inspirada, embOra 
Jigna de todas u.s tl<lmir~õcs pela. sua belleza 
esthetica, pelos emblemas digrro.s que ella 
consigMsse? 

Amanhã. esta bandeira estará ta.mhem su
jeita a uma. nova. mudanç:t\ e cacla. dia que -vi
vesse a. Republica urna novn. bandeira. poderia. 
symlxilisar 3. e{e>açã.o de sentimentos com que 
todos os b ,r,- cidadãos devem concorrer para. 
sustenta.l·n.? ! 

A bandeira que e o symbolo da Patl'ia. nií.o 
pôde frear stljeita a semellmntes mutações 
inesperadas e injusti:ficaveis ! 

O processo que se teem seguido a-pós a apre
sentação deste iníeliz poojecto não e de certo o 
mais lisongeiro nem o mais cortecto pa.ra pre>
vocar ou a.geitar a. sua acceitacão, e é justa
mente, Sr. president€, para oppor um para
deiro a este systema incorrecto e prejudicial, 
que J?eço a v·. Ex. que dê quanto antes 
para. m·dem do dia este projecto de lei. ( Apoia
dos). ·· · 

Estou certo de que o Coug-resso responder;\ 
do modo mais .justo e mais digno e. ao mesmo 
tempo coherente com a, sua conduct:L impar
ei •1. tàça ca.bir este IJrojecto irreverente. Nisto 

. não vae offensa. alguma ás lnten~iíes que 
moveram ..• 

O SR. BADARó-Estou resolvi!lo a, tiro.r a 
minha. assigna.tura do projecto. 

O SR. BE\~A.Qt;A-Folgo muito, Sr. p!'esi
<lente. de consignar des.ie jà.. a declaração do 
1neu ho~rado collega. representante de Minas. 

S. Ex. inoon.testavelmeute tem uma. t'epre
sentaçiio especíai, alem desta commum a tOdos 
nós deputados; S. Ex. e o defensot· intemerato 
de uma causa que nunca. deixou de ter a sua 
pa.la.vra. eloquente em favor, quando por qual
fluer cireurastancia, é levantada mste re
cinto. 
. o nobre collega acaba. de declarar que está. 
~Jeposto a retirar a sua. assigno.tura. do pro
dieta, o que oorresponde incontestavelmente, 
«eroejâ. a. dispor~se a não a:pproval-o. · . 

C:am:~ru V,· V 

ü~i SR. DEPtiTADO-E' a ronsequencia. lo
gica .. 

O SR. BEVlLAQUA-Honm muito t\ S. Ex •• 
na minha humilde opinião. semell1ante pro-· 
po:>ito, porque isto eonfirma quaes foram os 
intuitos do nobt-e collega. 

Estou certo de que S. Ex. e seus dignos 
campanllciros, signatarlos do projecto, nàv pre
tendiam que e::."te ttvesse uma significação 
alem da stmples manilest.~.J.o. extemporanea 
embor.t da sua opil1ião em reJ.a~:ã.o â. escolha 
da M.ndE:ira., (} nc j;\ agora e tarde para modi
ficar; S. Ex. talvez nii.o t\che de boa. esthetica. 
esta bandeira ou possa talvez lhe attribuir 
outt•os inconvenientes ... 

O SR. BADAiuJ dá. um aparte. 
O SR. BEvtr..\QJ;A-A deela.ração que o no· 

bre coll~a iil.z, tenho muita. sa.tisfac:S.í.o em 
consigna.r e mesmo de conftrrnak\. 

Pois, Sr. presidente. lm.veri.t alguem que 
ue boo. fe e imparcialmente, sem estar com o 
espírito mal prc.venido .. seja. capaz de repellir 
uma cli;-i~a. trio gmndioS<l. como esta que 
illmnina. nOSS.'l. bandeira. ? · 

Sem rwdem e sem prog~·esso, nós teríamos 
desordem e regresso. . . · 

Ssrú, 110 seio da desordem, e aspirando ó. 
regres'o que a. nossa. civili:s<U:ão se ha de de
senvolvet• '1 Serei. deste modo que a. fellcidade 
de 1:ossas 1il.milias encontrar-à um campo onde 
possa. desen volvel'-'Se? De certo que . não. 
E mais, como conseq uencia de tudo isto. pro
cluílir-se-luJ. <LSSim o aperteiçoo.mento. mora.t e 
material de nGS:la Patria 1 &ma um ctunulo !. 

0 SR. SEVERI:'\0 VlErRA-Muito bem, ~ iil• 
contestavel. · 

O S&. BEv iLAQ't:A - Tenho em conversa 
pe1•guntado com insistencia a cada um da
quelles que se manifestavam em desaccordo 
com a bandeira e nunca encontrei um só, um 
unico que d.isses.~~ que não acceitava esta di
visa, como muito grande e sublime, para. ser 
aspil.'3.Ção legitima. não só do nosso povo, como 
de todos os ·povos ! . 

Sim, porque este sublime (lcsiderattlr~ ti ir
revogavelmente universal ! (Apoiarlos.) . 

Ne!!ta.s condi<,Xies, ].lOI'Q. ue se h a. de reJiellir a. 
bandeil'a.? 

Porque se lhe ha.de a,ttribuir o exclusi\ismo. 
de uma seita. quando em todas a.s conscien-. 
cia.s, sem o proposito de intrigas e de pertur~ 
bações. esta. ê uma divisa perfeitamente uni
Yel'S<\11 · 

Bella para mim, el.la para todos os brazilei
ros sem di!'tincçã.o de especie alguma. recorda.. · 
o passado donde pro•iemos, a poster idade por 
quem t.rab:\lba.mos e o presante que t:l o élo · 
commum fot•ma.ndo este todo \enerando que 
se chama a. Humanidade ~ 
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. Ha, pois, 'l-Midade e solider.;·ieàadc, como era dizer! Esta bandeira que foi apresentada pelo 
mister. Fundador da Republica, si não tivesse outra 

. Tudo o que sensatamente podia ser conser- cousa., se lhe fu.ltasse uma honrosa, embora 
vado da . antiga bandeira., ahi permanece, curta tradição,bastaria o facto de ter envolvida 
sendo eliminado apenas o que não tinha mais o seu corpo ate a ultima morada para dever 
significação para nós. ao mesmo tempo que ser repellida. a idea irreverente de abandonar 
foram adaptados novos syml.:olos, scientitica-1 o legado que e uma. reliquia. sagrada l 
mente estal)elecidos e com a maior felicidade E é justamente, apreciando por este aspecto 
combinados, para pleno preenchimento .de elevado, que mais lastimo a idea que taxei 
todas as condiçi'íes a que deYe satisfu.zer a de infeliz de mudar-.~e a nossa bandeira. 
ba.ndeira de uma nação. (Apoiado). 

Deem-nos a demonstra,çã.o d·l contrario·, si 

1 

Mas faç,o justiça ils intenções dos nobres col-
assim não é. legas, e o digno exemplo que aca.ba. · ser dado 

Sr. presidente, contm nossa bandeira nem do modo mais expontaneo e honroso pelo 
mesmo pode-se invocar o auxilio de trazer nobre deputado pm· Mimts Geraes. estou certo, 
uma innovac;ão si este fa.ctq pudesse constituir será. imitado por muitos collegas, sinão por 
motivo de reluctancía-. todos os outros signatarios ..• 

.A: histgria.l!os demonstn que .não. sô uma u1L\. Voz-Assim seja. 
diVIsa nao se mscreveu pela pr1 merra. ·vez na . 
nossa brmdeira, como não somos os unicos na. O SR. BEVILAQt7A- E este peclldo que agot•a. 
actualida.•Je que possuímos uma bandeira com faço a V. Ex. para dar pu.ra ordem do dia. o 
divisa. l · :projecto de lei mudando a bandeira nacional, 

Depois, Sr. presldente, seja-me ainda per- seja em b~eve_satisfeit? de um modo. ine.spe
mittido aproYeitar esta opportunidade pa.ra rado, porem amda ~a1s bo~roso e mais. digno 
produzir urn ar.,.umento a meu wr valiosis- para esta. corporaçao! (M1~1Ii'J !Jem, apotadas). 
simo " Em todo oca...~. Sr. presidente, ainda resta-

Esta bandeira-apresentada no seio do go- m~ um r:onsolo: Si ass~m não for •. es~ ban
verno provisorio e defendida. por este cidadão de!l'a tera sen:pre a deiesa ,enthusw.~tica, de
immaculado que tem sillo alvo das maiores e votada e conVIcta desta m~c1dade brllh~te a 
mais just.'l-'3 apotheoses de todo o povo. brazi- q:!:lem t;anto. deve a R~Pl;lbllca uesde a 1unda
leiro e do Con"'resso Nacional· esta bandeira çao ate ho.Je e que e mcontestn.velmente o 
que, quando "'não tivesse outra significação Pri!!cipal elemento ~rantidor de sua consoli
pa.ra. nós repul1licanos, o facto della ter sido daçao.O mestre quertdo confiou-lhes a guarda 
apresentada por e\le, que encarnou em si a de !,UOdo ~olemne, e elles, gal'P.~to a V. E;x:., 
revoluç-.lo republicana, porque,Sr. presidente, serao fie1s, como sBmpl•e teem Sldo,ao seuJU· 
digu.rn o que quizerem, a historia não se mo- ramento ele ho~a! 
ditlca com di~eursos mais ou menos senti- Tenho conclurdo. 
mento.es, mais ou menos. calculados e políticos; · (Muito bem, ·;mtih ban1, o omdor c compri
o. hi!\toria em ultima analyse consigna sempre montado pelos S1· ,·, deputados pl'Cserttes). 
a Yerdade que ra.cionaJmeote só póde ser 
uma. e unica referente ao mesmo fucto ; esta E' lido e fica sobre a mesa pa.ra. ser opportu
bandffira symbQlisa a Patria de 15 de No- namente apoiado o seguinte projecto: 
vembro e entre todos os republicanos sinceros O Congresso Nacional decreta : 
e todos os bons patriotas colloca-se primeiro Art. 1• Os pretores serão nome) dos med·i
qU:e tudo a Patria., que só tem superior na ante coneu~o perante a Cürte dll Apel!a.ção. 
Humanidade p<~,.ra depois attender a· qualquer § 1 • O Presidente da Republíca determinará 
outras oonveniencias subalternas. · em regulamento especial.a., fórma. do con-

A fundação da. Republica, que embora es- curso. 
teja pa.ra nós que aoompanhamo de perto § 2• E' considerado vitl1-licio o logar de pre-
e.stes factos perfeitamente resolvida; será. . tor. -
julgada. com mais ca.lma pelo hiStoriador fu- Art. 2•, Os juizes do tribuno.! civil e crimi· 
tl.iro,severo, imparcial e. todas as cireumstan- :aal serão nomeados dentre os pretores na or
cias bem pesadas, serão galardoa.dos todos os dem da. antiguidade. 
benemeritos, que concorreram .brilhante e h e- § l" A antiguidade con ta.l'·se·hil. da posse, 
roicamente pa.ra. a fundação desta Republica. prevalecendo, em igualdade desta, o tempo da 
que hoje é um dever nosso consolidar por to- judica.tura anterior. na. uniií.o e nos· esf.Sd~. 
dos os meios a custa de todosos esforços! {Muitos § 2• Os pret<lres nomeados victa.licla.mente. 
apoiados, muLto bem). antes da execução do decreto n. 1030 de 14 de 

A hil~rla. dtl.l'B. a gloria ó.quell.e que cou- novembro de 1890 serio considerados os·mais 
ber. (.ipoíadoa), antigos. . · 
' PelO conhecimento que tenho dos factos e § 3•., Q.<presi.dente da. Côrte de Appellação 
pelo que me impõe a conscienci.a, devo assim o~ga.nisarã. llO·principio ·de ~ .anp.o, .. a lista. 
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da antigu.idade dos pretor~. ca.bendo aos pre- ! Co~oideraudo gue muito influirá para.· a ex
judicados recursos para o Conselho Supt'cmo pansao commercta:~ e para o progt>e~o e ade
d.o mesmo Tribunal. . · antamento da regulo banhada p~lo r10 Pa.rna-

.A.rt. 3". Revo,n-am-se as disposiçúes em con- hyba a explor~ii.O de todo? seu per~urso n~ 
trario. vega>'el. da Vtll.a. de Col~mn_ para cl!na., f~t-

- litando assim a comrnumc•çao com os terr1to-
s. R. Sala das sessoes. _em 16 de setembro rios dos estados limi.troplles de Mar:lnhão e 

de 1892,- Homero B rtp!,sta.-: Thoma:; lJel- Gova.z que carecem absoiutamente de ca.mi
fino.- A, Botelho.- Leon~l F,IJw.-Ftoes dt.J. nhÕ .1'JJe1·to aos seus inter:sses commercia.es e 
C~=·- Furq_uim W:erncck.-~orges ~ lt{o- a.gt·i~ln.s; · 
detros.- Alc•des L:m<~-- Jul;o Casttlh~s ·.- Considerando finalmente que a. 2 de uovem
Thoma: F~l·es.- Pere,ra ~ Cosia. - Cass•a- bro vindouro deve expir.J.r o p1·a.w do con-
710 ~o .Nu:scnne~to.- The?P_lulo -~~ Sant,os ·-: tracto para. a na.Yega.çáo do rio .P•u·n;Lltyha. 
Fehsbetlo • Fr~tre.- Gm c;a Pu e.,·- 1\ovae., com a em preza que actualmente iuz este sel'
Me!lo .- Urbaao ele G~~n:ea.- O:tetm1o de AI- viço. 0 qual niio póde set• interrompido szm 
buqu~l·qtte •• - .IAu,·o M"fle1'.-UrbCtM ~fa,·con· gt·aves prejuizos para o estado 'do Piauhy; 
àes - ~oJ ciclo Costa... . E' de pa:re(:er que s~ja ~antida a. subven-

Vem a mesa a. segmnte ção concedida pela Umã.o a ernpreza. quem~ 
1110res vanta(!ens olfeeecer para a execuçao 
do serviço, pã.ra o que apresenta a. Ca.mara o 

Ausente da Camara, na O'Ccasião <de ser vo
tado .o projecto n. 144 A (do Senado) que 
autorisa a livre entrada. de immigrantes o.sia
ticos e dã. outras providencias a respeito, de
chro que o meu voto, si estivesse presente, 
seria col!ltra todos·os termos do alludído pro
jecto. 

seguinte projecto de lei, que submette n.o seu 
esclarecido julgamento: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' mantida a subvenção destinada 

a am:.ilia.r o serviço de exploraç.ão e nave,o-a
~.ão do .r\o Parnahyba. 

Ca.mn.ra. dos Deputados, lô de setembro 
1892.-Bellarmino Cm-neiro. 

Vae a, imprimil' o seguinte 

PRQJECTO N. 196- 1892 

Art. 2. • Fica o Poder Executivo atit.orisado 
a contract.ar· com José Ribeiro Gonça.lves e 

de outros oommerciantes e capitalistas da capi
tal do estado do Piaully, ou com a. em preza. . 
que os mesmos organisa.rem, ou com quem 
melhores vantagens o!Iel'eÇ;\., o mesmo set'
viço, com as obrigações de estender a navega.- . 
çii.o e explora.çã,o à parte na.ve,n-a.vel daqueUe 
rio, da villa da Colonia _pa.ra cima., ate o ponto 
accessivel aos barcos a vapor, de accordo com 
os estudos da commissão de melhoramento. 

Mante;n a subve~ao desti>1(U'la t;t auxiliaro o 
se?"'!liço de e:cploraçúo e na11egaçüo do r io 
Parr•ahyba e atttorisa. o (!01lerno a contra.
·Ctal' o mesmo sc,·viço n as condi;.ões que esta
-belece 

A commissãú de fazenda. e industrias, tendo ·em vista. o que requereram Jose Ribeiro Gon
~ves e outros com.mercia.ntes e capitalistas 
-da. cidade de TJ1erezina., capital do estado do 
Pia.uhy, em petição endereçada. a.o Congresso 
Nacional com otficiodo governadm• do mesmo 
estado em data de 9 de junho deste anno; 

Considet-ande que e da maior conveniencia 
promover o desenvolvimento dos .meios de 
communicação especialmente ?l~ estAdos em 
que a via.çã.o estâ. ainda por imc1a.r, como o do 
Piauby; 

Con:liderando qne de longa. data. tem sido 
so,bvencionada. pelos cofres publicos a nave
~do rio Parnab:yba., com grande proveito 
:para_o ~mmercio interior. 'da.quelle esiado, 
a:peza.r da. deficiencia com que é feito o respe, 
ctivo serviço e da. !alta de execução do con
h'a.eto :por parte da. empreza, que o explora., 
oomo declara-o o rel!Uorio do ministro da in
.dustria.,_ viação .e ob.l'es publicas; 

Paragrapho unico. Ao contractante sera 
concedida. a subvenção de que trata. o artigo 
antecedente. 

.A.rt. 3.• Revogam-se as dispoSições em con
t rario . 

s. R.-Sala das commiss:ies, 12 de setem
bro de 189'2.-Jlfursu,presidente.-BeUarmino 
C<u·neiro, relator .-Costa Jttnwr, vencido por
que sou cont rario a concessão de caraeter in
dividua.t.-Horacio Co.~ta .-Eriuardo Gonçal
"es.-Homeyo Baptista, vencido . 

O Sr. Presidente disigna. para 17 a seguinte 
ordem do dia.. · 

1' parte (ate ã.s 2 ho~) -Votação das se
guintes ma. terias: 

Do projecto n. 115, desteanno, ·amorisa.ndo 
o governo a tranferir para as armas de infan
taria e ca.vaJ.la.ria., conforme as haoilitações . . 
de cada um, os o1flciaes do exercito, . promo
vidos dura~te a guerra do Paraguay pa.ra. a . 
de art.Uha.na, que nE>Sta se a.cha.rem sem IJO· 
der ter accesso por falta de habilitações sci-
eutificas (3• discussão}; · · 
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Do projecto n. JO!) ~i., deste anno, opinando autor imndo o governo a rever a tabella dos 
no sentido de ser a.pprovado o prvjecto n. 109 vencimentos dos otficiaes da armada e classes 
deste anno, que crea.. conjuntamente com ·a a.nne:x~ e a. retor!llar o conselho na. vai, 
escola. de m<tchinistn um curso rle nautic::1. 2~ discuS>ã.o do })rÓjecto n. 69, deste a.nno 
nó estado do Pa.râ. e lhe dá organização (Sa aut.orisantlo o governo a concedêr o. José Au.= 
iliseussão); gnsto Víeim e outro :1. constl'Ucção, uso e 

Do nddítivo n. 2.'3J:", deste nnno (n.dditivo gozo, durante 30 anno:>. de uma estrada de 
!l~meado do projecto de lei das forças de fert·:) lle S:>popcml>a i~ ilha. do Governador 
terra, mandando rectilicar, no sentido que metleante cet•tos tlwores; ' 
indica. as pa.tentes de reformados dos gene-
:o·aes cuja.<; refi:n·mas. vo1tmtarías ou não. ti- 1" ~u~cu~s5.o Llo pro.iccto n. 191, deste anno, 
verem sido effcctu:vlas ou ma.ndo.dns comp1·c- nur.orisumlo n ,zm·et·no a. alteru,r, de accordo 
h~ndcr como compnlsorias) ( discussilounic:J.); rom o -<B•tnco Vniiío de S. Pnulo», o traçado 

Dt> a.dditivo n. 23 H, dest~ anno ( rulditivo cl.1. estratlu, tle ferro de übero.b;J. ou Uber:l.bi
de.;tacado do projecto de lei clus fo~.as de terra. nho. a C•lxim. concedido. M m~mo banco por 
manda.ndo preencher deEde j:1 a metade das dect'l~t<.l 11. ~:.!"..! ü~~ 1 G tle outubro de 1890; 

· vag.,s dos }JOStos de ~nente coNnel das n.rma.,.: l" ·iiscn~o tlo pt·Qjecto n. li6. •leste anno, 
1le ca;v~.ll~l'ia <• int.mt.-.ria, ~e>gtmclo ns oondi- alltorls;\Jillo o govcL·no a. <!Ontractat• com 0 
\'Õe:: que estabelece) ( discussfio unica.); Viseonde de carw•Iha.es, ou com quem ma.is 

3• tliscussão do p~jecto n. 01, d~te anno, ''ttnt:tgcns oifeJ•ecer, a ligação do porto de s. 
approvando o accordo (:elebmdo enLre o !;O· Frn.ncisc·) on ontL-o, com a fronteira. brazi
vcrno e a Sociedade Anonym:~. do Gnz, pelo leit~L Jimitrophc coma repuhlica do Pa.ra.guay, 
decreto n. 826 de24 de maio do cot·t-ente anuo; nns crmclic;ües ctue estabet~ce; 

Continuação da .3' discu<sã.o do pl"o,ject() 
n. 153 A, ele 1891, l'cgulando :lS reln.çüesentre 1" di&-us;;;;1o elo proJecto 11. , 98, ueste a.nno. 
loc.'\dor e locatario; autol'isa.nLlo o goYerno a. conceder a Honorio 

Continuaç-<'io da. 2• discussão do projecto Lim;1 :\ constt·ue(iio, uso e gozo. de uma es
n. 122 reorga.nisando 0 Sup1·emo Tribunal wada de ferro do porto de Angra dos Reis, 
Milit.al'; . no estado do Rio de Janeiro. ú. e:;tação do cru-

. 2• LliscllS$ão· do pro,jecto n. I!J3, rleste anno, zeiro. no estado de s. Paulo, meüea.nte as 
. 1ixaudb a uespeza. do Ministerio da. Guel'l'a, cond.ic;ües que estipulo. ; 

pam o exercicio de l8fJ3. Discussiio uni~"\ doprojecto 188, deste a.nno, 
2• pa.t>te (ás 2 hsras ou antes). -Continua- :tutot"isando o governo a. al.Jt•ir o ct•e iito ne

('ão -da. 2> discussão do PNiecto n. 192, ti- c~~a.rio p::.ra indemniz.a.r, no corrente exerci
xt1Jldo a de~pe:w. do Ministet·io da Indust t•ia. cio, o Sr. Augusto .Fmncisco ~Iariõl. Glaziou da 
Viac;.ão e Obras Publicas para o exerciciode quantia. ele 9:42.5$144, importa.nciil das despe-
1883; · zas t'~ita.s nil. conservaQão do jardim do campo 

Continuação da 2• discus<ão do projecto da. Acclamaç~\o (Praça da Republica.) ; 
n. 155, deste o.nno, a.utori:>a.ndo o governo a. Discussii.o unicado projE"Cto n. 180, de..qte anno. 
cont:;actar com o engenneit·o Melville Hora relevando tt prescripçii.o do tempo decorJ:ido 
as obras'l.ue se propoo a execut.."\t', po1· si ou desdo 14 Lle dezembro de 1869 a ~8 de agosto 
companhia que orga.nisar, m Ilha das En- de l87i a. D Carolina Luiza. de Oliveira. Pe
xadas, no porto e bahia. do Rio de Ja.neiro, reim Pinto para o fim de poder· receber o 
m:edea.nte condições que estabelece: meio soldo correspondente áquelle tempo ; 

Continuação da 2• discussão do projecto Discus:;iio unica. do projecto n. 189. deste 
n. 148. deste anno, autDrisando o govet•no a a.nno, autorisando o Poder Executivo a cem· 
contraetar cem Francisco Ferreira de Mornes, ceder ao cabo de esquadra. reformado Jpã.o 
sem onus aigum para. o estado, .a introU.u.:· Coelho de ~reuo a pensã.o de 500 reis dla.rlos ; 
ç:lo de 500 ou mais trabalhadores libei'Íanos, niscus..~o unica. do projecto n . 177, deste 
pa.rõl. a.uxlliar o serviço de carga e descarga anno, autorisando o governo a. dispensar do 
de navios no poroo de S111tos; exame de trigonometr·ia João Ribeiro. para 

2: discussão do proj~to n. 81. do a.nno matricular-se no. Fuculdade Livr<~ de Direito 
passn.do, regulando o.s p•omoções na armada, da. Capital Federal; 

. em tempo de paz e em tempo de guerra; _ Discuss.l.o unica . do parecer n. i7, deste 
· 2' discus~ do pro,iecto n. 145 A. do anuo anuo, julgando o Congre;so NadonaJ. incom· 
pa.ssado,.mandando realizar. por concurrenci:J. petente p;tra. conceder ·a. perm1s~ilo pedida 

· publi<-a.,as obras publicas federnes que devem por Victorino Aflbn>o Pereira R.am<is ·2 Carlos 
·. !.ler construídas exclusiva.mense a expen.~as B..'tptist.• de Castro )?ara estabelecer uma linha. 
da União; podendo ser ta.mbem por :tdminis- de t.onds entre as estações de Entre ruos, na. 
trru;ão a~ opr~>~ militares, as de.~rande ur- E .. F_ Central do Brszil e a do· AJ.•eaJ., na do 
genci~ e ns de pequena importa.ncia.. 6l""J.o-P:u~.i.. collocan!lo os trilhos no leito d:J. 

· · 2· discnssão do projecto n. 85, deste anno, . estrada. de r:~agcm «União e 'Industria» ; 
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Discussão unica do pn.reee1' n. 38 .. deste 
u.nno, indeferindo l\ -peti~o de D. Francisco. 
Amalia Bittencourt Cardoso, viuva do desem
ba.rgatior honmarlo Francisco Josê Carclo;o 
Guima.ri:ies, sobre pensti.o. 

Levanta-se a :oe~süo u~ 5 e l í2 h o l'aS . 

Ao meio-dia procede-se it chama<l.1 , ú. q unl 
respondem os ~'rs. : _ 

Jo-J.o Lopes. Azereüo, Athayde Junior. Pa.ula 
Guimar;ies, João ele .\.vella.r, Uchl~\. Rodt·i
gues, Indio do Brozil, CU.n tií.o, Pedro Chel'
mont, Matta Baceltar, Augusto l\fontenegro, 
Costa Rodrigues, Casimira Junior, No_!!neira 
Pa.ranaguá, Pires l;eereira, Martinho P..odrl
g_ues, Frederico Bol'ges; Josú Bevilaqua. !\~· 
C1mento, Alfredo Barbosa, Couto Garta:xo. Sá 

. Andrade, Retumba, Tolentiuo ele Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernambuco. 
Juvencio de Aguiar. Andrc Cavalcanti, lm.y
mundo Bandeira, JorLo de Siqueira, João 
Vieira, Espírito S:tnto, Bella.rmino Carneit·o. 
Theophilo dos Santos, Oiticica. Rodrig-o de 
Araujo, Iv-o do Prado, Oliveira. Yallaclão. Au
b'11Sto de Freitas, Paulo Argollo. Tosta, Sea.bra. 
Arthur Rios, Garcia. Pires, Severino Vieira. 
Santos Pereira, Milton, Dionvsio Cerqueira~ 
Leovigíldo Filgueiras, Bard.o 'de S. Ma.l'CO$, 
Prisco P'.:.raiso. Manoel Caetano, Ft':l.ncisco de 
Mattos, Horacio Costa.. Novaes Mello, Nilo 
Peçanha, Manhães Barreto, Vil'gilio Pessoa. 
França Carvalho, Ba.ptist3. da. Motta., Froes d~ 
Cr~z, Lopes Trovão; Jacques Ourique. Fur
qmm Werne<!k. Jesuino de Albuquet•que. Vi
nhaes, Thomaz D~lflno, Bad;\ró, Pacifico MM
ca.renllas, Gabriel de Ma.galhães. Leonel Fillto. 
Chagas Lob.-..t o, Alexandre Stockler, Fr;tncisco 
Veiga, Lamounier, Ab·aro Botelho, Gonçal
ves Chaves, Americo Luz, Dutra. Nicacio. Ma
noel Fulgencio, Gonçalves Ramos. Carloa das 
Cha,o-as, Costa. Machado, Domingos Porto, Pal
leta, Ferreira Rabello, Ferreira Pires, João 
Luiz, Glicerio, Cezarió Mottl1 Junior. Moi·aes 
_Barros, Lopes Cha:ves, MUt'sa., Paulino Carlos, 
Costa. lunior. Alfredo EUis, Moreira do:Silva; 
Fleury CUI'ado, Leopoldo de Bulhõ~. AlV'es de 
castro, Urbano de Gouveia.. caeta.no de Albu· 
querque. Bellarmino de ;\!endonça.. Marciano 
de Magalhães. Eduardo Gon~.alves. Lauro ?.{ul; 
ler,~rlos.Campos, Sehimidt. Pereira da.Cost<'l., 
J~l!o de Castilhos, Borges de Medeiro~. Alciçles 
~una, ThomazF!ores, .Homero Baptista. cas
Siano_ do Nascim.ento e· Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a ses>:.i o. 
Deixam de comp:u•ecer com cau~a pn:rtici

padu. os Sr.,. : Rod1•igues FernMdes. Henri
que. de Ca~valllo, Nelson, .Justiniano de'Serpa, 
Jose Avelino, Gonçalo de Lago:', Almino 
A1Ton1:1o. Miguel Ca;;ko, Aniorim Gal'cia, Epi: 
tacio, Pedro Ame!'ico, !lusa e . SilYa.. J05tJ 
Ma.!'iano. Annihal Falcão. :Mei1•a de Vascon
cellos. Ponte:; ele Mir:mtla. Euclides Malta, 
Leandt'o Maciel, Felisbel!o Fz·eire, 7.ama. 
Ft·anc:.isco Sodré, Fonsect\ <' Sil \·a.. Fonsec:~ 
Het•mes, Ut•banr. Ma.r-condet>, ViriMJ• de Medeí· 
!'O:S. ~íayrink. Mi.Ltl.a ~Iacl!a-lo. Yiotti. Ari~
tid~ Mnü~. Domingo:: Rocha, AdolJ>ho Gordo. 
GarralhtLI, Angelo Pinlleiro. Carlo~ Garcia. 
Almeid•~ Nogueito;l., Julio de J'.Ic..cquita e 
Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem C<\usn. participa-· 
da. úS Sl';;.: Aufrizio Fhtlho, Pereira. de Lyra. 
Luiz de Andl':l.de, .\1arcolino Moura, SelJ~sti:lo 
Lnndulpllo, Vma Víçasa, Cyrillo de Lllmos, 
Albel'to Bt•a.ndão, Oliveira Pinto, Luiz Mura.t. 
Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio 
Fet•raz, Figueiredo, Antonio Olyntho. Joü.o 
Pinheiro,,Jac•-b da P•üxão. Ferreira Br-andão, 
Costa Senna, Monteiro dn Sil'i"a, Mart.inho 
Pt'ado, Domingo~ de Moraes, Cincino.to Bra
ga, Brazilío dos Santos, Fernando Si1nas. La
cerda Coutinho, Victorino Monteiro. Assis · 
Brazil, Rocha Osorio e Fernando AlJhott. 

E' lida e sem debate al)llrO\'acla a. act.n. da. • 
sessão antecedente. 

O SR. SEABR.A (pela 1mlem) Sr. presidente. 
requeiro a V. Ex. que se digne consultar a 
casa si me concede urgencia. para. na 1, par
te da ordem do dia d'.l. sessão seguinte, apre
sentar illgumas iod:cações de alta importan· 
cio. ; e espero da generosidade de meus colle
ga~. que me será concedida. essa urgencia •. 

O Sa. PRESIDEl\"TE- v. Ex. tenha a 
bondade de declarar o o bjecto das indica(.-ões 
que pretende aprcsentt1.r. 

O Sn. SEABR,\ - Infelizmente, Sr. pre· 
sidente, não sou deputado de hoje. Apesar de 
estar separado da Ca.mara, ba 4 meze;;. por ter 
sido ar:·ancado da. minha cadeira violenta ... 
mente, todavia ainda assisti, na sessão nas
sada., á apresenta~o de r equerimentos de.ur
gencia , sem que os deputados declar~sem o 
seu objecto; eUes &.venas diziam que a mate
rio. era impot·tante e a Ca.mM·a,aüendendo·os •. 
concedia urgencia. 

Mas; si porventura n. sabedoria da Camara. 
em seu patriotismo, exigir que eu declare o 
objecto · das indicações, não terer.duvida em 
informar de antemão qual é este objecto. 

0 SR. PRESIDE:\TE - V. Ex: dê licença Q.Ue . 
leia a parte do regimento que rege a. ma.tería. •. , 
não só pal~d. esclarecimento de V .. Ex: . como · 
dos demais colle.,"<J.S. · 
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O art. 71 diz (le): 
«O deputado que quizer propor urgencia 

usará da formula.- Peço a pslavra para ne-
gocio urgente. » · 

E o art. i2: 
. « ~rgeute para se interromper a or(lem do 

d1a so ~e deve entender :\qU ~lle negocio cujo 
resultado se tornaria nullo e de nenhum effei
to se deixasse de ser tmtado immediatamente. 
Vencida a urgencia, o presidente consultará 
de novo á Camara. 5i o assumpto é de natu· 
reza tal que não sendo tratado immedíata
mente s~ tornarin. nullo ou de nenhum eff('ito. 
Si a Camara decidir affirmn.tivamente por sua 
maioria, entrar-à, a ma.teria immediatamente 
em discussã.o, ficando prejudicaili'\ a ordem do 
dia· ate a s11a decisão final; si decidir pela ne
gativa,. serâ. a discussão do assumpto adiada 
para a primeira hora da sessão do dia. se-
guinte. » · 

V. Ex. vê que a Garoara preeisa saber do 
que V. Ex.. vae tratar ; e foi por isso que 
pedi a v. Ex. que determinasse o objecto de 
sua indicaç.'i.o. 

O SR. SEABRA- Tenho que <l:presen
tar indicações que dizem respeito aos cre
ditas da. Republka; e como me parece que o 
nosso empenb.o, neste parlamento, é manter 
a Republica, declaro q ne as minhas indica
ções dizem r.:speito ao credito politico, moral 
e constitucional da patria brazileíra. 

O SR. PRESIDENTE- Quando houver nu
mero submetterei á consideração da casa o 
pedido de urgencia. 

O SR. JA.CQUES Üw-IUQUE-(pela ordem)sobre 
o mesmo assumpto a que se referiu o meu 
collega., o Sr. Seabra, des~jo igualmente oc· 
cupar a attenção da Camara. Por isso peço a 
~- Ex.. que me garanta a palavra. para ases· 
sao segwnte. 

O SR. PREsiDENTE-V. Ex. pede tambem 
urgencia. 

OSR . .JACQUES OURIQUE-Sim senhor_ 

PRlMElRAPARTE DA ORDEM DODIA 

O SR. PREStrJENTE-Não l1avendo numero 
para se proceder ás votações indicadas no co
meço da ordem do dia passa-se ás materias 
em discussão. 

Continuação da 3° discussão do projecto 
.n. 91, deste anno. approvando o a.ccordo ce
lebrado entre o governo e a Sociedade Ano· 
nyma do Gaz, pelo decreto n. ·82ô. de24 de 
maio do oorrente anno. 

Ninguem_pedindo a. palavra, ftca encerrada. 
disen..~ e adiada a vota.çM. 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 153 A, de 1892, regulando as relações entre 
locador e loeatario. 

Vem a mesa.; é lido, apoiado e :posto con
juntamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que vá á commissão de justiça o 
projecto n. 153 A para., revendo e c~nsideran· 
do as emendas, formular um ].)l'OJCCto que 
sirva de hnse i~ 8• tliscusBão. 

Sultt dns ses::oiies, 17 de setembro de 189'2. 
-Frt}UStia Cru;;, 

:Não 1m vendo quem peça a pa.ln.vro., fica eu· 
cerrada n. discussilo e adiada a votação. 

Continuação do projecto n. 122, deste anuo, 
reorganjsa.ndo o Supremo Tribunal Federa.]. 

0 SR. PRESIDE~TE-Annuncia. a discussão 
do art. 1•. 

O Sr. Bellarn1ino de Men
don(,'a - O meu fim e unicamente enviar 
a mesa uma emenda ao projecto em ·discussão, 
explicando a extenção da inamovibilidade 
garantida pela constituição aos membros do 
Supremo Tribunal Militar. Já tive a honra de 
apresentar a este projecto \liDa óutra emenda, 
que não vejo incluída no impresso que con
tem as emendas apresentadas pelos outros 
collegas. 

Penso que a emenda que apresento agora, 
eleve ser exactamente incluída. com um para
gra.pho da. Q.Ue primitivamenteapresentei, 

Entre as disposições contidas nessa. emenda., 
estava a incum bencia dada ao Supremo 'I'ri· 
bunal M~itar de organisar as propostas para. 
a. promoção. Por·isso, pediria n v. Ex. 
que se dignasse mandar publicar essa emenda 
para que podesse haver discussifu sobre 
ella. · 

Como disse. a minha outra emenda versa. 
simplesmente sobre uma explicação nece.."Saria 
quanto ao direito· de inamovibilidade e perpe
tuidade dos membros do Supremo Tribunal 
Militar, de modo a não c.:ontinuarem os abu
sos, como os que já se tem praticado em rela
ção a esses distinctos funccionaris, . que pare
ce terem os seus cargos garantidos pela Consti· 
tuiç.ão, e qua entretanto tem·sido até dim!t
ti.dos. Esta explicat;ã:o póde parecer a. muitos 
sopet'flua; mas, attendo aos precedentes, ;jul
gava indispensavel. 
Nã~ desejando estorvar o andamento de a.s

sumptos importantes que temos para discutir, 
e estando jà. a Ca.ma.ra em prorogeçã.o, limito
me a mandar a mesa a minha. emenda.. 

O SR. PREslDEN'I'E-AS emendas ap!'êsenta.
das a este-projeeto ja estão publicadas. . 
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v em á mesa, e lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte emenda. 

AO PROJECTO N. 122 

AO art 1• do projecto vindo elo Senado ou 
ao a.rt. 2• do substitutivo apresentado pelo Sr, 
deputado Martinho Rodrigues, accrescente-se: 

§ A vit·,Jiciedade dos membros do exercito e 
armada não cessa com a. reforma compulso
l'Ía ou volunta.ria.. 

Sala das sessões, 17 de setembro tle 189"2-
Bcllo.rmino da Mendonço. 

e Fonseca. Hermes e tambem inconstitucional, 
porque manda sUjeitar á :tpprovação do Sena• 
doa nomeação do3 membros do Supremo Tribu· 
na.I Militar e a Constituição declara quala com
petencia do Senado neste particular-appro
va.r as nomeações do Supremo Tr ibunal Fe
deral-sem falla.r no Militar. A emenda. vem 
estabelecer a confusão entre os poderes, an
nullando o Poder Executivo e estabelecendo 
a prepondera.ncia de um dos ramos do Poder. 
Legislativo. 

Diversas outros emendas fora.m a.presen
tn.das e que a commissão a.cceita por importar 
re:n em melhor reda«~i.o unicamente, o nobre 
deputado pelo Ceará, provou mais uma. vez a 
sua. competencía redigindo convenientemente 
os (l.rtigos. (Muito bem. ) 

O Sr. França. Caryalho vem 
tomar em consideraçã.o as objecções apresen
tadn.s contra o projecto offerecitlo ti. aprecia
ção da Ca.ma.ra pelacommissão de t'Onstituiç:lo, O Sr. A.rthul." l~ios- entm com 
legisla,J:o e .justiça., justificando-se e mostr;\n· a.lguma. h~sitac.•ão na discus5iio <le~te projecto, 
tio a sem ro.zão de algumas emendas de va- uma. vez que não e militar e nem tem a com
rios colle,nas. Ha, porém, emendas que a com- petencía de outros collegas que tomaram pa.rte 
missã.o acceita. e neste numero está <t do nobre no debate, não e jurisconsulto como o relator 
deputado pelo Ceará, o Sr. 1Ia1·tinho Rodri- que elaborou o parecer e que aroba de fallar. 
gues, que· não e mais do que a. reprodu~o do O orador quér unicamente suggerir algu
que propoz a commissão, po1·quant.o est'l. ad- mas d1lvidas que tem, afim de ser esclareci
mitte a nomeação de auditores de guerra e do. O antigo Conselho Supremo l\Iilitar com
marinha. em 1" lugar, e em 2•, na falta destes punha-se de membros eifectivos e vogaes que 
de juizes de direito; o nobre deputado pelo os substituíam em seus impedimentos, assim 
Cearà a.ccrescentou mais uma restricção aos se po<Ua comprehender a organisaçâo que ti
advogados que tiverem pratica de advocacia. nha. u.ntigamente tal conselho e os memb~os 
durante oito annos-uma idea é aceita.vel jâ. effectivos, em geral, g-eneraes do exerdto em 
consignada. na nossa. legislação. effectividade, poderiam ser destacados em dü-

Acceita.ndo a emenda a.rommíssão mantém a ferentes commissões, sem com isso trazer par& 
idéa de ter preferencia, para a nomeaç.ão de o serviço publico prejuízo algum. Agora, pc
membro do Supremo Tribunal Militar, os a.u- rem, em vista. da disposição constitucional 
ditores de marinha. .e guerra., uma. vez que é que decl'\I'OU vita.licios os membros do Supre
inegavel a. sua oompetencia nos assumptos que mo Tribunal Militar, não pôde o orador oom· 
constantemente estudam. Depois, seguir-se-ha prehender como se pôde reunir a esta vita.li· 
a. classe dos magistrados em disponibilidade, cidade a movibilidade, que é uma. condição 
cujos serviços não podem deixar de ser a pro- indispensa. vel para os oflicíaes effectivos do 
veitados. Em terceiro lugar é que veem os exercito e :ormada.. 
advogados. Si pelo facto de ser um officiaJ. general ef-

Uma emenda do nobre deputado pelo Pi- fectivo nomeado membro daqu:elle tribunal, 
auhy, o Sr. Pires Ferreira, propõe que oo não póde o Poder Ex:ecQt\vo nomeai-o para 
mempros do Supremo Tribunal Militar sejam uma commissão extra.nha, está claro que ftca. 
tirados da Côrte de Appellação; ao orador as~im falseada a lei da organisação do e:x:er:
não pa.rec.e aceitavel tal emenda, porque o cito, porque distrahe o projecto em commis· · 
· Su_IJremo Tribunal Militar e da. mesma. gerar· são etfçctiva, vita.licia e inamovível, membros 
chta. que a Côrte de Appellação além de im- de·uma corporação que pelas suas funcções 
portar isto em uma injustiça, visto embara: sã.o essencialmente a.moviveis. 
~-se o accesso dos auditores de marinha e· O órador é de opinião que o Supremo Tri· 
guerra.. bunal Militar deve ser composto de officíaes 

Lendo e da.ndo parecer sobre outras emen- generaes reformados das mais eievada,s paten
das, o orador diz ser inconstitucional a pro- tes, porque para estes as ambiÇÕeS perant.e~o 
posta do Sr. Pires Ferreira para. que os mem- governo estão terminadas bem como o seu tl
bros do Supremo Tribunal Militar ~a.m jul- rocinio e a sua. carreira, o que não acontece. 
gados pelos do Supremo Tribunal Federal, o com os offiCJaes e1fectivos, sempre na. depen· 
Congresso nã.opóde alterar, ampliar ou re,au· .dencia. do governo. 
lar a.ttribuições . ma.rcadas pela. coosti.tuição, Julga o ~rador e:xcessivo o numero de 15 
sem a. revisão da. Constituição. · . membros ílxado pelo projecto, que deterniin& 

A emendados Sl'S. Bella.rmino de Mendonça que destes 15 ·membros 8 sejam tirados · do 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:44 + Pág ina4 de 29 

:·.· 

··· .•. 

360 Sessão em 17 de Setembro de 1892 

exercito, 4 da armada e 3 juizes togados. Ora, 1 sentadas por outro colle,.<ra. tornou bem fri
comprehende a. Cama~a que o estado ma.iol' · sante. a circumstancia da CQmpetencia. desse
general compõe-se (le 4 ma1•echaes, 8 gene.raes illustre collega, a q uaJ. folgo de reconhecer. 
de divisão e lô generaes de briga.~la, a estes Vou alêm do reconhecimento da minha 
generaes competem as seguintes funcções : ignorancia ne~ta materia ; acceito de muito 
cargo !:e ajudante general do exercit , quar-, bom grmlo a maior .competl'ncia. de tod0s os 
tel-mestre do commando dos corpos especiaes, meus r_ollegas, não admitto que ha;ia neste 
corpos do estado maior de 'la e 2• classe,de en- assumpto, ninguem tão ignorante como eu. 
genharia e estado ma.ior de artilharia. Até Entretanto, penso que S. Ex. não fui feliz· 
aqui ja estão seis e ha mais o cargo de dire- nn. smt a1•gumentação; S. Ex. consider·ou o 
ctor da Esr'Ola Superior de Gue1•ra, 7 distri- Congresso <:orno um applicador de leis, e a 
ctos militares e 4 fronteiras. quem applica tt lei não cabe amplia.l·a ou res-
A~sim ha>endo no quadro 28 genemes e tringil-o.. Mns, si nós legisladores fa.zemos a 

existind, lagar para 20. estú. claro que desta· lei, nad:t nos impede de ampliai-a ou restrin
.. cal-os para o Supremo Tribunal Militar e gil-a. (;lpoiudús ycraes.j 

desfalcar taes com missões. Por consequ<'ncia, accei te S. Ex. esta lição 
Pergunta então o orador, de que servirit a da inf'.Ompetencia e ignorancla, ora escudadn. 

vitaliciedade garantida pela Constituicão a no apoio dos nobres collegas. 
esses membros do Supremo T~ibunal Milit~r, o sa. CHAGAS LoBA TO-Tenha a bondade de· 
qu_a,ndo o go>erno fica com a 1aculd~d~ ele ;m· ler 0 art. 48 da Constituíç~. 
utihsal-os, mandando-os para corrumssoes fora 
da Séde d<.:Sta capitlJ.J., impedindo-OS de func- 0 SR. BELLARMil'"O DE MENDONÇA- Estou 
cionar como juizes? responde!!do ao ho!J.rado representante do es-

Depois de declarar que não co:Jcorda c.om a tadodo R10 de Janetro.:. Sr. F!ança Carvalho; 
nomeação de juizes togados para. 0 Tribunal. lamento que S. Ex. ~ao es~1a presente neste 
sem dez annos de serviço, pelo menos, e não momento. Mas. st tiVer agora de responde!." 
quatro, como est:~ noprojecto, 0 orador senta- tambem a V. Ex., com:prehende .•• 
se, promettendo apl'esentar, em 3• discussão, o SR. CHAGAS LOBATO- Faço Jlarte da. 
emendas, de a.ccordo com as con~iderações que commissiio e sou solidario com o meu honra-
fez (Muito bem.) do collega. 

Ninguem mais pedindo a palaYra., fica en
cerrada a discussão do art. r• e suecessi.-a
mente dos artigos seguinte~ ate o de n. 15, 
ficando adiadas as votações. 

O SR. PRESioE:'\TE annuncia a discussão do 
art. 16. 

0 SR. BELLARM!l';O DE Mll!'iDO:o\"ÇA.- Bem~ 
vou satisfazel' a V. Ex. lendo o art. 48 d;L 
Constituição. 

Este artigo trata da competencia privativa 
do Presidente da Republica e no n. 5 diz pro
Yer os cargos civis e militares de caracter fe
deral, salvo as rcstricções expressas na. Con
stituição. 

0 SR. CHAGAS LOBATO - Pergunto a V
Ex. : a Constituição tem restricções are,-
speito? ·-

O Sr .. . BellaJ.•:m.ino de Men
donça- Obrigam-me, Sr. presidente, a 
occupar-a attenção da casa as objecções oppos
tas :pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
à uma emenda apresentada por mim e pelo 
meu dist.incto collega, Sr. Hermes da Fon-

0 SR. BELLAR31INODE MEl\wxçA.- Eu per· 
guntarei tambem ao honrado re:presentante 

.seca. de Minas e membro da commissão de legisla
. Disse S. Ex. que a emenda. tornando de- çiio e poderes, si ha alguma restricção para e 
pendente de approvação do Senado a nomea- § 13 do art. 72 da constituição,. quando torna 
Ção dos membros do Supremo Tribunal .Mili· a prisão de qualquer cidadão dependente da 
·w, ia constituir aquella corporaç.ão em o!y- formação de culpa~ EntretttntoS. Ex. firmou · 
ga.rcbia e que feria a Constituição. Para che- um projecto .• _ 
gar a esta affirmação, S. Ex. disse que não é 
possível se ampliar em ma.teria de competen- O SR. CHAGAS LOBA TO - Ha sim. O propri@ 
cia. disposições constitucionaes que nã.o este- artigo a que V. Ex. se refere faz a re
jam já de antemão expressas na Constitui- stricção. 
!;ão. O SR. BELLAJ.Umm DE ME:\"DONÇA - ••• que 
. Sr. presidente. começo confessando não só reformou o serv1ço policial do Districto Fe
~nha ~competencia, com? ?-té completa deral dando ao chefe de policia iaculdade de 
·l~orancta. e~ assum~to de ?-ire1to. . prender sem culpa formada. Ainda mais, Sr. 

Sou um le1g;o; acce1to o tttulo ~e wcompe- presidente, foi votada ha pouco tempo pelas 
~~ que S. Ex. lançou· sobr~ m.un e o hon-· duas casas do parlamento a lei de organisação 
ndo collega que :firmou essa emenda, uma do Districto Federal submettendo a nomeação 
rez q~e, quando se referia a emendas a.pre- do :prefeito á approvação do Sena~o. ., .· 
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Ora, fazendo-se ne~te momento a lei orga- 1 caracter federaL salvas as r~stricções expres
nisadora do Supremo T1•ibunal 1nlib.r, me sasna Constitui<;.ào» .. 
parece que não se peide negar ao Congresso o Por conseq uencia •. .respeitadas estas restr1c
direito de tornar dependente de u.pprovaçiio ções que são expressos na Constituição, aC>· 
ltO Senado a nomea\:ii.o dos membros daquelle presidente da Repubiica. compete privativa
conselho mente provar aos cargos civis e militares de 

Sr. presirl~nte, me parece até que a em~ndo. cnracter fedornl. Conse-gtlinteme.nte a emendt~ .. 
tornando dependente d.a approvação do Se- elo nobre deputado e duplamenw incon:;titu.,. 
nado v. nomeação dos membros do Supremo cionat, já e.<;tendendo a.o Senado uma attl'ibui
Tribunal Militar e uma simples e.-'l:.tensão lo- çiio que elle nã.o tem, ji tiro.ndll ao Presidente 
gica ejuridica de disposição identica. express.:'t da RepulJl:ca uma attribuiçã.o que eU~ possúe: 
em relaçilo aos membro~ d.o Supremo Tribu- c:.:--v; da Constituição. 
nal FPder:tl. · 

Esta formali(}ade nada mais sürnifi.ca do O Sr. Pires Fer~·cil·a diz r1uc-
que o respeito ao prec~ito con~titm~ion(l.\, jà quasi todas as cmenda.s que apr·esentou ~u> 
homologado em reJu<;ão U. nomca(,'ü.o do r11·e- projecto soff!'ern.m impugna~·ões do rdato1· W'· 
f'eilo. . commis~iio. e por isso vê-s~ na. neces,:idn.d~ dr.-
. Pedind~ .a. p..'1.lavra., Sr. presidente. llopenns voltart~tr•ibuna.pa.ra sustent:Lr e:>sa.senl'e!Jtla~. 

tive em vrstll. rebate!' este a.r;-ument.o rJo illns- princip;Umente tres dellas. 
tre representante peht Capit:ü r'edera..l e Lamenta que os nobres deputados conti-
roembro d:.L commi~são de justiça. nuem a conl'undir ,justamente militat• com. 

Não e meu intuito alongar a discussão; fui justiça civil. 
chamado ao delxl.te nominalmente e })or i~to N"justiça militat• ha o consel\10 de investi
occupei por alguns instantes a tribuna, rou- gação, uc guerra e o consellto supremo mi
ba.ndo o tempo pre'cioso desta Camara. (Nua lit.1.r. 
apoiados.• Compara o conselho de invest.igação com a$· 

. pl't1toria~, o de guerrt~, onde funccionn.m os 
O SR. FnA!'iÇA CARY.\LHO dil. um aparte. auditores, com os tribunaes criminaes,.ficand~ 
O Sa. BELLA.R~n:-:o DE :ME~"DONcA- Fico o ·supremo tribunal na cupola e pergunta : 

pasmo com esta doutrin<t de S. Ex~ Os membros do Supremo Tt·ibuna.l Federal 
Que competencia. se vae dar ao Supremo não são tirados dos membro5 lia. Corte de Ap

Tl'ibunal, tornando dependente a nomeação pella~:.ão e dos advogados ? 
de seus membros da approva;;:ão do Senado? Propõe-se apprbvar que o projeclo da com-

O SR.. FRANÇA CARVALTio-El'ta theoria ele missão não tem ra.züo de ser. 
V. Ex. visa a confusão doB poderes e annulla Desde que o governo tem magistrados em 
t1. competencia dada ao Poder Executivo. di.spo~ibilidade nos estados, diz o orador, e 

O Sa. BELL-'<R)IINO DE MEXDoXçA-Sr. pre-~D~de rr b~~l-os J?llora mB.mbros ~? supremC1-
sidente, .não deixarei a tribuna. sem declarar t~1bunal m!l1to.r, nao prefer1r os au~rtores, que 
peremptoriamente ao nobre deputado que me sao moços de tres a:mo3 de~ se~v1ço a~e~~ 
honra com 0 seu aparte, que pretiro dar pre- ao pas.oo que a~uelle~ teent 1;), lü, 18 e ate ~4-
ponderancia. ao Poder Leg:tslativo, a collo-1 annos de servrço. . . . 
ca.r-me ao lado de s. Ex. que achn. que só 0 · • O orador apresenta a 1dea de t~r~m os a.~
Poder Executivo e que deve ter as mais aro- drtores a~sesso para e Ca~ara Crvt,l, depors 
pias faculdades. :para a Cort.e de A~P,ellaçao e de Ja par· a a 

A . indep~ndeucia e harmonia dos poderes supremo t!Jbunal_ m1~tar e para ~ Su~rem~ 
pl)bllcos nao Tae ao ponto de excluir 0 con- Tribunal Federal, pms quando esse::; au~Jtor&": 
curso mutUo delles. (Muito bem.) de guerra. cllega~m ao S_upr~~o Trtbun~. 

Ninguem mais pedindo·a palaHa. sobre 0 Fede~al conhecerao a matena müitar,eeotarao 
art. 16. fica encerrada a discussão e adiada a perfeitamente em condrçoes de rever estes pro-
votação cessas. 

· . . _ Continua formular Jo sua at·gi.unenta~iio e u. 
do O Sa. ~PRESIDE~TE-Annuncw. a. dtscussao convite do Sr. presidente· interrompe o seu 

art · l; · discurso para ter loga.r a votação. . 
O Sr. França CarYalho _A _ Vem à mesa., e. lida,_ ;~opoiada _e pmta con

resposta do nobre deputado que acaba de fal- Jlmctamente em.d1scussao a segUinte 
lar se acha. contida de modo ineludivel em urO. 
texo da Constituição. que aliús foi lido por 
S. Ex. e é o seguinte (te): 

Art. 48, pa.ra.grapho 5•. · 
'« Compete pri~;atioo.menle ao presidente da 

Republica: · 
§ 5. • Prover os cargos civis e militares de 

Caaanra v. v 

Emmda ao projecto '~· 122 

Os jUizes W:,ooados do supremo tribunal mi
litar serão tira-dos dos juizes federaes e esta.
doaes, mesmo .em ~ponibilidade, que tiverem 
mais de nove annos de exercício como magis
trados. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 11:44 . Página 6 de 29 

··. 

862 Sessi1o em 1i de Setembr·rJ de ·1892 

Os auditol'es de guerra e marinha. terão 
n.cce;so po.ra. a camara · civil e criminal, fi
cando revogadas GS disposiçqes em contrario. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.
Pircs Fen·eira. 

ereto n. 833 de 30 de maio do corrente a.nno, 
e ,jú. começou a oonstrucçü,o desse trecho, cu
jos trabalhos foram inaugurados a. 28 de 
agosto ultimo, e jà remetteu trilhos na. e:x;. 
tensão de 5 ltilometros. 

Ninguem mai.; pedindo a palavra fica en
~rrada a discus~ão do art. 17, ultimo· do 
projecto n. 122 e adiada a vota«Lo. 

O Sa. PRESlDENTE-Deelara qu(') apesar da 
lista. da porta Recusar a entrada. de l 00 Sr$. 
deputados não ha numero pant a.s votações, 
pelo que c~tando e.>gotada a hol"J. destina.da. a 
primeira parte da o1·dem do dia. l)assa.-se á 
,;.egunda. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Sã.o, porem, tiio desfavoraveis as cirCUlll· 
stn.ncias actua.es, e tal o retrahimento e a 
desconfiança do capital tanto nacional como 
estrangeiro, que não obstante a garantia de 
juros pelo governo, a companhia não tem 
cons~guido leva.lta1-o nem no :paiz nem fóra, 
apezar das deligencias empregadas para. es'5e 
fim. de modo a recear não poder conclu ir a 
con'3trucç.ãoda linha. no prazo estipulado de 
tres :l.llnos a. contar da inauguração dos tra,. 
balhos que demais dever·âo ser continua.dos 
sem interrupção, e por isso requer e.m su;~. 
petição devidamente dt.cumenta.da. seJa.-lbe o 

Continunç~"(o da 2• discussão do projecto mesmo prazo proroga.do. 
n. !9-2. fixando a despeza do Minhterio da. E a commis..<>ã.o; considerando que ·deve-se 
Industría, Viação e Obras Publicas para. a por todos os meios facilitar á rea.lisação de 
exercício de 1893. tão importante compreh~ndimento. e que da 

O SR. PRESIDÉNTE-Annuncia a discussão prorogação do praso :p~lido nenhu_m !llal ou 
do art. p. · · incon venieate resultara. para a _patz, ~ ~e pa· 

Yem à mesa, ê lida apoiada e posta conjun- 'recer que seja a.. mesma con~edtda a. JtuZO do 
tamente em discussão a seguinte emenda. : governo quanto a. sua dur-a.çao. . . 

Nesta conformidade o:trerece a segwn.te : 
Co mmissilo de o;·9amento 

A Compauhia Estrada de Ferro e :Minas de 
S. Jeronymo no Rio Grande do Sul, que ja 
.e.ffectivameute explot'a uma mina de carvão 
de pedra, na qua.l tem empregado avultados 
ca.pitaes, tendo já abertos e funccionando dous 
poQOS e começando a abertura. de um terceiro 
de 100 metros de profundidade, orçado em 
200:00$. obteve por decreto n. · 600 de 24 de 
j ,ulho de 1890 concessão e priVilegio para con· 
strucçã.o do pl'Olongamento da sua. linha prin
cipaJ. até a Serra do H erva! com um ra.maJ a 
entroncar-se na· Estrada . de Ferro de Ba.gé a 
Cacequi. 

O decreto n . 906 de 18 de outubro de 1890, 
considerando as muitas vantagens, que pro
virão da construcção dessa estrada entre as 
.quaes avulta a de consutta1· os mais momen-

. . tosos interesses do petiz, 'llista promover em wn 
estado Umitrophe a. exlracção e circulaçao do 
carvao de pedra e do {erro, gue são repute~dos 
materi.zs de guen·e~ conceder a. comiJanhia g~ 
rantia. de j uros de 6"1• aoanno,duronte trinta. 
annos sobre o capital que for empre.,"lldo na 

: ~IIStrucção do prolongamento de sua. linha 
principal na extensão maxima de 200 kUome· 
tros, paga.veis ao cambio de 27 por 1$, no caso 
de serem os capitaes levantados llO estra.n-
g~o. . 

A companhia apresentou em devido tempo 
· ao governo os estudos deftnitivos de· tGdo·O 
prolongamenro e de rodo o. ramal dos qua.es 
foram já a.pprovados os relativos ao primeiro 
trecho na estensã.o de 40 kllometros por ·de-

Emenda ao projeclo n . 192: 
Art. 1.• Fica ·o governo autorisado a ct>D:

ceder â. Companhia Estrada de Ferro e Mi· 
nas de S, Jeronymo a prorog-ação de proso 
que for necessario :par.• concl_?são d?s es~a.s 
de ferro. a cuja construcçao está obrtgada. 
pelo decreto n. BOO de 24 dejl.'!lbo de 1890. · 

Art. Fica o governo autorrsado a rever o 
~'Ontracto de navega.ção a vapor do a.J.to 
S. Francisco e Rio das Velhas IJ&ra. o fim ~e 
conceder proroga.ção de praso, :por maiS 
um aono para terminação das obras da. ~es
obstrucçã.o do rio das Velh~ e de fixar,& Jul· 
gar con:veniente á ba.~ do .Pa~úna, para 
ponto idicial da. navegaçao deste r10 .. 

Art Fica mais o govel'UO aUOOI'J:sado ~ 
proroga.r por um anno o praso dete~mado a. 
Companhia. Induskial.e _dt; C!Jnstrucçoes Hy~ 
.traulicas para dar prmc1p10 as obras do 'POrto 
Jaragua no estàdo das Alagoas. 

Sala das com.m.issões, 17 de setembro di 
1892.-illoraes .Bo.rros.-Leopoldo d E1 Bulhões. 
-Leite Oiticica.- Arthur Rios. - Sev~rino . 
Vieira.-A. Maia. 

Vem ó. mesa, são lidos, apoiados e re~et
tidos á commissão de orçamentos as se.,"1ll.ntes 
emendas: 

Emendas ao orçamento da Indt:s1f'ia. Viação 
· e Obras Ptcbiicas 

Ao n. 5 de art . 1°: 
~ta.beleçam-se as verbas nelle eliminad~, 

e que são destinadas a. subvenciona.r. o· .lnsti-
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t"!lto Bahia!_! o de Agricultu~a, a. Col?nia. Bla-1 sendo 30:000$ par-J. ~u.bvencionar o serviço de 
ztana, Lyceo de Ag~onomm e Veterm"r1a de que rebo de Itapemmm e Benevente no Es
Pelotas, Escola AgrlCola e Viticula de Ta- ! pirita Santo e 30:000$ para igual $erviço em 
quary, Asy lo Agrícola Santa Isabel. a Colonia Santa Catha.rina. 
Ag~icola. e Ofl.h~no~ogica Isabel .• a.Escola Cc~- Sala das sessões, 17 de setembro de 1892. - . 
tra de Mace , C acara do T1eté , e cons1- Ho·racio Cmta.. _ Atlayde Jttnim· _ No-

. gno.ndo-se para. a Estrada de Ferro Conde d'Eu , . · ' ·. · 
no estado da. Parallyba a vecba de 300:000$000. xaes . ."~t-Iello. - Lm,ro iJlt~lteY . - Sch•.mdt. 

2." Restabeleçam-se as verbas que foram de" Restabeleça-se m\ rubrica 7 a propost.a do 
duzidas nosns. 9,E,trada de Ferro do Sobral, Poder Executivo: 
!0, Baturité ; 11, Prolongamento da mesma. 7-Sociedade Auxiliadora de Indush·ia Na-
estr<~da ; · 12, Estrada de Ferro Central de cionalt:i:000$()00. 
Pet•nambuco; 13, Estrada. de Ferro Sul de SahL das se:s;úes, 10 de setembro de !SO'l-
Pernambuco ; 1~. Pr~lon~amento Lia Estrada Fw·q1~im WatiCch. -Thol)w:: Dcl(ino. - Oar· 
de Ferro da Ball!il. ; 16, Estrada de Ferro de cia Pi1·c.<. 
Porto Alegre a Urugua.ya.nu. ; li. Pt•ulonga.
mento da mesma e..;Lrada. e 21 :<ohre obras 
<liver.:as incluindo o que foi pedido pa.ra a. 
Estt·o~.da. de Ferre lle S. Fra.nci:<ea. 

S.R. Sa.la. da~ commissl'JeS, 17 de setembro 
~le 189-2.-Gr~rcia Pii'<J.•.-Ilomcra Bapli$ta . 
- Prisco Pamisc .-Patt.la A;·rtoll o, - Urbar1o 
.lfarcowles. - Grmçnlo de Lartos.- Jloracio 
Oosta.-F1·cdel"icu Borges.-Uchôu Rod;·igucs . 
- .4l[l·edo Josi Barbos•l.- Atrg~sto de Frei/os. 
- A. Milton.-Bariio de S. Marcos.- Pi1·es 
Ferrcin.1..- Joc1o Vieira.- Pêreird da Costa. 
Santos Percira.-Nogucii"Ct Paranagwí.-Tc
lcntino de Ca~•.,,tlho.-L~~~; de A?ld>"ade . 
Fiev.n{ Curado. -Francisco a~ 11Iattos.-Joa
ztcim PCJrnambuco. -Julio de Ca.<lilhos. - Tho
··l!a: DeZfiao,-Nilo Peçanha..-l(Jnacio Tosto. 
-Dionysio Cergueil·a .-Fi.!rguim WeJ·neclt.
A.lcides Lí1:1a.-J. Retumba.- Fróes d.a Cru::,
Americo Lu;.- Now1es Mello .- R.od1·igeH~S 
Fema!1dl!s.- Paula 6-irimarães.- .4J'Iles de 
Oostro.-Urbano d~ Gouvêa. -Bellarmino Car
nei1'o.- VirCJiUo· Pessoa.- Otntão.- Leonel 
Pilho.- .4.ugtfSto Vinhaes. - França Cannl/.lo . 
-M. Cantao. -Zama. - .Martinlw Rodr igues . 
Theophilo dos Santos, - Indio do Bra:il. 
Lopes Tr01JiZo.-Joiio de Siqueira.-Jesuino de 
.Ubuquerque .- PCJreira de Lyra.- A11tonio 
Olyntho .-Cassíaao dll .Nascimento. -Ez,itacio 
Pessoa. -Lau.ro Muller.- F. Scltmidl. - Josê 
Be~ilaqua. -Costa Rodt·il)ues. - CostCt Mac~ta· 
<lo.-Bastos do :Nascimet~to, 

E:!oíENDAs AO PROJECTO 

IDIE;\D~\S ,\O I'ROJ!':CTO N . 192 

Art. I" n. 2:3-Redija-se assim : 
Telegrapho electriL"O, ~cut!0 :J(i.5 :OOO:i; des

tinados ;L constrt1~.ão de novas linhas 
5. 6i2: 78~'$500. 

&!.la das sesslies. 17 de setembro de 1892.
. Jlallocl Fulytmcio. 

Ao art. 1", n. 5 A-Suppr·ima-se a deducção 
relativa ao auxilio~ Coloní" Orphanologica 
IsaiJel, no estado de Pernambuco. 

S. R. Sala das sessões, 15 de setembro de 
1 89~.-Tolcntino de Carvalho . - J . OetYique .• 
-Jesuino qCJ Albuqe,erque.-Lauro :Mullcr .
Paula Guimariíes.-B. Mendonça.- A:eredo. 
- I-vo do P,-ar.lo. - Lopes Trov(!o .- Sea!>ra . 
Santos Pereira . -Badaró .-Cantilo. - Schmidt. 
-A. Freitas. -No-vaes Melio. - VirQilio · Pes
soa. -Fieelry Cv.rarJ.o.- Mrmlu"ies B an·eto.
Pedro Chermont.- Prisco Paroi:;o.- Garcia. 
Pi1·cs.-.-1.ugusto Vinltaes. - Pavla A,·gollo .
L eo.,igíldo Filgmü·as.-l!J1Ulcio Tosta .-Alci
des Lí..r1a. -Indio do Bra~iJ . -Julio. de Cas-ti
lho.•. - Martinho Rodrigues.-Andre Cu.,alcan
te.- Epitaci.o Pessoa.-Lué de A.ndrade.-Ray
mundo Baruleira.-Jose Ma~·iano.-F. Simas, 
-Ju'Vencio de ~uiar.- J . Rettm~ba.- João 
de Siqueira, -Horacio Costa. -Joü.o Vieira.
Moreira da saoo.-GOI1Çalves Ferl"eira.-C. 
-Cartaa;o.-liellal~rnino Carneiro. - A. Milton. 
Cas8iano d"U Na.scimento, - Lopes Cha.,es.
Theophilo dos Santos.-Joaquim Permrmlrnco. _ 
- Ma?Joel Ccellw Bastos do Na,ci1nento ,..:.... 

Com a creaçã.o de uma escola de agricultura 1\!anoel Fulgencio.-Caetano de .:!lbuqtlerqtle, 
e zootechnia, no estado do Ceará. 50:000$.- -Nooueb·c Parano,wi. - Pel·eiJ·a de Lyra. 
Mortinho Rodrigues . · ~ 

O a.rt. 1 o lettra. C substitua-se pelo seguinte: 

b 
Prolongamento da estrada de ferTo de SO- . Sel'VÍ"O de colonisação nos estados, sendo 

ral a Cratehus: para. : v 
Com a explo~ode 120 kilometros 36:000$. 
Com · a constru,;;" de 15 kilome.._os P ernambuco.---- .... -....•. . • 

""' ~...-.- 111.' ..... '"5:0l!O()$: · · Bahia ...... ......... ... ... . . . 
· Sala das sessões 16 àe setembro de 1892. EspiritoSanto . .. .. .. .. .. . ·· · · 

Ma · ..._ R--3 . Paraná .. . ................... . 
- run,w "'4ngues. Santa. catharina. .. ..... •· · · · · · 

Ao a.rt.· 1° n. 6, .acc:reseente-se 60:()()()$, 1S. Paulo ............... . . ... . 

300: oootooo 
300:000$000 
350:000$000 
300:000$00() 
450: 000$000 
300:000$00() 
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Rio Grande do SuL. . . . . . . . . . • 500:000$000 1 Na estrada. J e ferro da Bahia 
:Ma.tto Gt-osso................. 80:000$000 . (prolongnmento) .. ; ....... . 9-2; 188$991 

3i5:945$SS3 
90:000$000 

Minas Geraes. • . • . . . . . . . . . . . • . 225: OOOSOOO Na estrada de ferro de Porto· 
Amazonas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150:000$000 • tAlegre n Uruguayana .•..• 
Pará...... . ............. ... .. l50:000S000 No prolongn.mento dest<t .... 
Maran 1\ã.o . • . . . . . • . . • • . . . . . • . . 100 · 000~00 X o prolong mento da estrada 
Piauhy..... • . . . . . . • . . • • • . . . . . SO: ()(~otooo de ferro Central do Brazil. 
Cea.ra........................ so:oooS;OOo 
Rio Grande do Norte.......... 80:000~'000 
Parohyba................. .. .. 80:0008000 
Alagoas. . . • .. . . . . .. . . .. . .. • .. !CO: 000$000 
'itio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . lOn:OrlO~OO 
Sergip~ ... ...... ..... , . .. . . .. . IDO: OD0$000 

Salht elas sc~sões UI! $útumh:•(J ue 189:.!.-
Gm·cia PirC$,-P(w/a Grliuuu·iit:.<.-Jt!lio de 
Castilhos.- i:Olh'i[Jrlc.1 Fet'Jlumlcs.- P··i$t;t; 
Parai;o.- A. j}[ontcru:y,·o ,- Leonct FiiJV~.
.úntrv j\[1!.!/cr·. -Thc"Jlltil" tl<rs 8rlllt1~.-llrtrf'io 
rle 8. Mw·co.•.-Cnc!mll) de ..\lbuqw:rquc. 
Costa Ror.f,•igHcs.-l'ccv.li11" Cad~s . -Fr•mci<
co de Jllaltos . -Nucrlt'$ .1l..:llo.-Ilo .,,er•o R<t• 
ptista.-H(wacio Casl ''.-Jld•1·/o (; wm•~./i,lra. 
·-A,hatf'l.e Jwlio1· .-Fí:&i<!IJdlo Fi·c:rc.-Tolcr.
tina de L'al'l:nlho.-b:o ,J., p,.Mlo . -O!i~::il'fc 
Vol!odiTo.-Lea-:rll'o J[w:id.-l'at<ln J\J·qnflo. 
-At'.fJUSICI 1 'i11hocs.- .·bt1or.i11 Olyiltlro.-

· Baptist<Z (l<l lllortrr.-.)',r;zto~ Pcrci1·a.-Pi1·c.• 
Ferrei <l.-Sifo l'q:a>z/,a.-()o~ti! 11Iudw.dv.
J. Retumba. · 

O Sr. João ele A.vellar -Sr. 
presidente, >Olt occupa.r por alguns mome.ntos 
a illustrada. attenção da. Cama.rn e especial· 
mente da. digna commíssão da orçamento, 
fazendo ligeiro.s observações sobre o projecto 
n. 192, que tlxa a despeza. do Ministerio das 
_Jndustri.a.s. Viação e Obras Publicas. ·para o 
exercicio de 1893. 

Peço a benevolencia !la casa. asse.:,rrurando 
em troca.-que serei o · mais breve possível. 
porque comprehendo que o tempo urge e ê 
mdispensavel que trabalhemos seriamente. 

Vou fazer ligeiras observações e apresentar 
uma. emenda ao projecto. 

Acho,Sr. presidente, digno de todo o elogio 
o des jo que a illnstrada. commiss;."io de orça.· 
mento manifesto. de reduzir despezas. Não 
regateio a eUa os meus elogios ; mas lamento 
que fossem mal t>seolhidas as verbas a que 
clla applica este principio salutar . 

Assim, nos numeras relativos a estradas de 
fel'I'O, foram reduzidos 3.842:844,.~02, sendo: 

l .:300:UOO.j000 

3. 842:84.4.$502 

Vê-se, que só nas quantias destinadas a 
estradas <le ferro, fuz a commíssão <\ redllcção 
de tjU;\si4.000:000$,sem faUa.r-see!n 1.8~:000$ 
IJ.UC reuu~ 1111 verba para garantm (lt; JUl'OS <\ 
estradas de ferro. 

Foram mo.l escolhida.' ns verba~. principa-l
mente o. uo prolongn.mento d:~. Estt·ad:~ tle 
Ferro Central do Brazil, que 1bi reduzida. c:l~ 
2.000:00()S n 700:000*'000! 

0 SR. PACIFICO l\IASCARENIIAS- Augmen
tam-se us to.t•í l't\S e reduz-se a verba. 

0 SR. ,JOÃO DE AVELL,\R- 0 orçamento \'0 
tado no anno passado pa.ra o pt·olong<\mento 
da. Estrada. ue Ferro Central do Brazil 1oi de 
2.000 contos, sendo assim já reduzida. em 1 000 
~"Ontos a verba. anterio!'mente votada p;1J":t 
c.>.sse s~rvíço, verba que ern de 3.000 contos e · 
que fbi sempre concedida nos ultimas or
çamentos do tempo do imperio. E qua~do o 
anno :passado propunha·se a. redu~o de 
3.000 a. 2.000 contos, argun1enta:va.-se que 
nos annos anteriores não se exgotava a verba 
oonc~dida. de 2. 000 contos, e que naquelle 
anuo (1891) não se con~umiriam mais de 800 
conto;;. ao passo qúe no·a.nno vigent~ a verba 
de 2.000 contos proposta ~eria. ap!'O>Cltada~por 
inteiro. 

Pelo relatorio do Sr. ministro ua. a.gricul· 
t.ura., porém, vejo que não foi exaeta esta 
observação, porque despenderam.:;e cerr.J. t de 
mil e trezentos contos. 

Agora, Sr. presidente, a\~e~ta.se do 
mesmo modo, dizendo-se que e mutt~ dar a 
verba. de 2.000 contos, porque não ·iie podem 
gastar mais. de 700 contos. . · · 

Prevejo, entretanto. que. ag~ra. de-se .o 
mesmo que o a.nno passado, 1~to e, que seJa. 
necessa.rio gastar-se muito ma1s do que cal· 
cu la a cem missão . . . 

Na estrada. de ferro do So
. bral, diminuídos •....••.•• 

Na estrada. de ferro de B<\tU· 

A Estrada de Fert•o Centt•al do :Brazil e uma 
das priocilla.es fontes de renda de que dispõe a. 
União, e e uma. injustiça. que, en~re_ todas as 
eronom.ia.s propcsta.s pela. comaussa.o. eco-

1~:389$-500 nomia.s que montam a. 8.000 e tantos contos • 
concorra sô o prolongamento da. Estrada. de 
Ferro Central com a.. sexta parte, vísto qu€ 
se propõe nesta verba a redu~ão de l. 30( 

rité .. . .. ..... .... _.. ... ... .. . 37:300$318 
No pt'olongamento desta.... 1.168:415$810 
Na estrada de ferro Central 

de Pernambuco •.. :. • • . • . • 46 :.604..~ 
Na. estrada. de ferro Sul de 

contos. . ·-
. Entre todas as estradas de ferro da Uwao 

sã.o a. Eatrada de Feri-9 Central do Brazil e l 
. 714:00()$000 Estra:9-a de Fer1•o Central de Pernambuco a: · Pernambuco ..••.••.• . • •. • •. 



c amara dos DepLtados - lml)"esso em 18JU512015 11:44. Página 9 de 29 

Sessao em 17 de Setembro de 189~ 

duns unicas que teem prod~ido saldo ; todas r~rro de primeira ordem, que constituir!~ um 
ns demais produzem deficit. verdadeiro thesouro dos Estadc.s tnklos do 

Assim, em 1891 (lei): Brazil. 
A Estrada. de Ferro de Baturité produziu P~oponho, com. todos os meus compa-

um deficit de 42:936$000..; nlletros ele h;J.ncada. e com diversos outros · 
A Estrada de Ferro do Sobral produziu um Srs. deputa.dü$, que s~Ja a. verba proposta de 

<l.eficit de 76:532$000; 700 contos, elevada a 2.000:000$. confo~e 
A Estrada. de Ferro do Sul de Pernambuco peclíu o ~r. ministt'O. · 

um dcficit <le 347:969$)00 ; O SR.. t::r..B.\:>10 DE Got:vE.t- Não se !mS-
A Estrada de Ferro Paulo Affonso um de- t:n·â . ., 

ficit de 08:293$000; o SR PAIETT\. N·o t · · - • A Estrada de Ferro da. Bahia. um deficit de · ' ' -~ a se g.1s :\!'a SI rm.o qUt-
423:000~'0UO ; zerem lhe d;tr appli<:a~fio . 

E, finalmente. a Estrada Lle Ferro de O S<L .;cxo m~ An:t.r .. w.- Si nã-o ~e gMtn.r 
Porto Al~re a t:rugua.yana um cleficit de toda a Yerba, meu colll'g-a, nenhum inconvc-
135:000$000. niente h:t em con;:ign:tl-:t. c V. Ex. t..'Ulll o seu 

Entretanto a. E~tra.da de Ferro Central tlo ap,lrtc não desfaz o meu :wgmnentn. 
l~tm:il pr.:JLhtziu mn saJdo de 3.050:000$000. .. Sr. pre;;iclente, folA'O de ver que :.1.!gunm.!.-l 

0 Sa. PACIFICO MASCAl:ENI!AS- Com bon. cmend~.S que apres~ntei , (/Ufdldo se discutia. 
d o orçamento o nnno passado. ti ver·a111 agoru. o 

administral)ãO pôde dar um S.1.ldo e 10 mil apoio da eornmissão. e qtie ;t.~sim 1iJi l'elta a 
C)ntos de réis. (Apoiados. ) suppressiio da ve1•ha. - Cateches(l; f:.~ço os 

O SR. .Jolo DE AvELLAR. . . e. ~~ ex meu~ elo :i o,; a commis:slo p.:.r essa. econom1a. 
cepção clella., só a Estrada de Ferro Centea.l que j:i. de·;ia. ter sii.lo feit:t desde o anno pas
de Pernambuco pOde produzir um saldo de &~do. 
l9i:469$000 . · outro e:nenda. qne apres€ntei foi pal~..., sup-

E' realmente uma injustiça, St•. presidente, primir a verba d~tinttda. M corpo de bombeí
que, quando se a.ugment<'J.ffi as tar·ifa.s dessa. ros. quo tinhn. passado pM'3. o Districto Fe
~tt-ada., l'cgateie-se verba para. o seu . pro· der;:tl e a{l'Ol'i.~ lbi tambem consignada essa. 
longamento. . . suppressãb . 
. o SR. PAClFICO MA.SC.UtE.'\nAs- Quando e A ememla.. que (l.gom apresento, e a se-
eerto que o prolongamento augmentará a guinte (te) : 
l'e.nda. Art. 1•, n. 20: 

O SR • .Jo1o DE .A.VELLA.R ••• reduzindo-se S~ia. elevada a 2:000S a verba de 700:000$ 
~m mais de metade a. verba do anno anterior consignada no projecto, · conforme a proposta 
e ~ue foi mantida na proposta do governo. do_P.o_der Executivo.-Assignada pela bancada. 

Com 700 contos não se podero concluir o mmetra.. 
trecho- de Santa Luzia a Sete I.a.gôa.<:, pois que, ~ão abusarei mais da. a.ttenção da casa ••• 
além de 12 kilometros de Santa. Luzia ao Ca- o SR. PACIFICO MASCAREl"HAs-Esta.mos ou-
p:i.o, parte. cujos t rabalhos de construQ!:.ão se · d v ,__ ··A 
acham adeantados. em mais de GO kilometros nn ° · "'"'· ·com mmw pra.zer. 
u~hi a sete Lagó~. ha. apenas a locação O SR. Joi o AYELLAR, •. e e;;pero que e.ssa.. 
feita. . emenda seja tomada em consideração, porque 

Na pt'Opo;;ta do governo consigna- se a. quan· isso é de toda a. justiça., e pol'íiue não se pód~ 
tia de iOO contos para conclus-ão desse· trecl1o, regatear ve1•ba.s PM'a a Estroila. de Ferro Cen
a de 1.200 contos para levar a estrada. de tra.l do Brazil, que é uma das nossa.<; maiores· 
Sete L'tgôas at.ê curvello. e a de 100 contos fontes de renda.. (Muito bem, muito bem,) 
para aC()mpra de material, perfazendo tudo a. Yem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadas: 
'<JUantia. de 2.000 contos pedida. E e intuitivo & commissão a.s seguintes , 
·que, a. ser votada. essa: verba; como proponho 
n-..1. emenda que apresento, ao mesmo tempo 
que se conclulrem ou a.deantarem-se os tra.· 
bl.ihos do t~lfo de Sa.nta Luzia a. Sete La.
gôas. se poderão encetar os trabalho~ do tre.
eho de Sete Lagôns a CUrvello, e llSSim po
derá. a estrada. em muito menor laps<) de 
tempo attingir o sau objectiTO. que e o Pira
pora, conquistando assim o Congresso, si votar 
a minha emenda, a. grn.tidão não só mente dos 
~os de Wrias e da Ba.hia, como d~ f.o?a. .a. 

E.aenckls ao lJ;·ojec!o n. 19-2 

.-\ccrescente-se : 
E' transferida ·para este ministerio a parte·. 

do campo de S. Gabriel, município de São · 
Bm:ja. Rio Grancle do Sul, j á dividida. em lotes 
colonio.es e onde já existem ba.rra.cões e de-
mais editidos precisos para colonia. . 

Da consignaç::l.o-Ouras diversas nos estados 
,. 1 ·· ~ - - ·~ -- &.: ... ~1 .., :lf\.f\11"'• ~otof;nad"ll 
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a estudos para desobstrucção dos l)aixíos do 
:rio Uruguay. 

Por conta da consignação- PaPa estabele
cimento de novas linhas teiegraphicas, ê au
torisado o governo a ligar S . Luiz e a colo· 
nia. do Alto Uruguay aos pontos mais conve-

. Ilientes da linha geral. 
S. R;-Sala das sessões, 16 de setembro 

de 1892.- Homero Baptista,- Pereira da 
Costa.- Belturmino Carneiro.- Cassicmo do 
Nascime~lto.-Bo1-rJes de l'rledci•·os.-Julio de 
Ca.stilh~s .-Alcides Lima.-F. Badaró .-Ro· 
driguc~ Fe1·namlc~.- Indio elo Bm;it.- A. 
• lfonrei1C(JY'O. -Ga1·cia Pi!'C•'. -PauTa Arqollo. 
-A .. Stochlc•·.-A.. Botelho .-No!>aes :Mello. 
-J •. .J.vcllctr ,-,bercdo. 

Art. 2', n. 2.-Em vez de iOO:ÓOO$ para o 
prolongamento, diga-se: 2.000:000$, oon!brme 
:\ propo:;ta do governo. . 

O SR. ARTHUR Rms - E' serviço de na· 
tureza estadoal. 

O Sa. CA.ETA.NO DE .ALBUQUERQUE - Como 
bem diz o illustre deputado pala. Bahia, este 
serviço· parece ser antes de natureza estadoal 
do que federal, m 15, a.ttendendo a que o es. 
tado de Matto - Grosso acha-se em eondi~ões 
quasi que singulares, propuz e fiz esforços ·o 
anno passado para que esta verba fosse con· 
signada no orçamento e assim deliberou a 
Camara. 

O Sa. ARTm.;n. Rros -Creio que a.indil nii:o 
foi toda distrihuida . 

O SR. CAETA.l'iO DE ALBUQllERQUE- Como 
diz o illustre apartista que pela segunda vez 
me honra, e possível que a verha ainda não 
tenha sido esgotada si porventura o seu em
prego no exercício passado foi aquelle que u 
boa razã.o e a honestidade administrativa in
dicavam aos que foram encarregados de ap-. 
plica.I-a. 

Tive occasião de verificar no estado de 
Matto Grosso que, infelizmente, os intuitos 
que tive quando aqui trabalhei· pela pa~sa.gem. 
de-.o:sa verba,, foram inteiramente desviados de 
seu fim. 

Sala das sessões. 16 de no,•embro de 1892. 
-J. Avella.r.- Pacifico _7Jfascarenhas.- .illa
noct .l<it~(JCilcio,-Baclar6.-G. Cha.ves.-Joao 
Lv.i::,-C,trlos C!wgas.-Civ•r;as L9bato.-Fcj'
reira Rabctlo.- Leonet Filho.- Francisco 
Veiga.- Domingo~ Porto.-Americo Lto~.
Lamounicr.-Antom:o Olyntho.-A .. Stochlcr. 
-A. Botelho.- G. Ramos.- F. ]i',;rreita 
PiJ·es.-Du!ra Nicacio. 

A cathechese ê feita de modo nega ti v o, por· 
quanto os indigenas,que são ladinos,tornaram. 

·o expediente de abandonal.' a colonia e fazer 
. o Sr. Caetano de Albu- depredações nos estabelecimentos mais pro

ximos, e quando se levantavam ·em massa 
querque- Sr. presidente, nesta. quadra tomavam ainda. a. precaução de levar consigo 
em que ouvimos quasi que de todos os pon- exactameute os elementos para os quaes, de 

··tos da União um hrado que se levanta desse .preferencia, deve convergir a catechese, isto é, 
espirito de mendicidade de que tl!.lla um os rapa.Zos válidos e os raparigas que podiam· 
illustre escriptor. por certo não é para causa.r procrear ; e, quando assim pro~edia.m, 'JlrO
estranhesa á esta illustre camara que eu~ cura.vam a estação propria , e Vinham então 
humilde representante de um estado, que em do sertão os individuas in, validos, os velhos, 
todos os tempos tem se visto no mais completo os valetudinarios, que procuravam a colonia 
a.bà.ndono, venha levantar a minha voz em b d t' di to b · d 
favor de seus interesses inadia.veis e palpi- pararece er o re~p~c IVO rec r os rm es 

a. que se julgavam C\Jrn direito. Retiravam 
tantes, que:, alias, me parecem ainda hoje des- de novo e novas turmas de velhos e valetudi· 
cilrados pelos poderes publicas. narios vinham exigir os premias, não :perma· 
. Sr. presidente,estou de pleno accordo com a necendo no trabalho nem sequer uma.semana.

oommissão de orçamento, no intUi.to louvavel Da maneira. que a ladineza. delles llludia in· 
. e patriotico em que se acha de restringir, o teiramente o intuito que se tinha. em vista,. 
mais possível, as despezas publicas, em atten- e os dinheiros do Estado. eram appli~ 
ção ás circumstancias apertadas em que se cados e~· pura perda. Tã.o industr,iados. 
encontram as flnanças do paiz. estão q~e parece que ~ elles q~e estão 

N"ao serei, portanto, eu quem venha aqui ca.thechisando, ao em ~ez de serem:ca.techisa.-· 
propor medidas qae visem onerar ainda mais dos, como diz o nohre ~eputado.que me honra 
os orçamenros; venho sómente '(lrapor algo.- com o seu aparte, . . 
mas emendas que teem por ílDl satisfuzer Portanto, não pll()O o restabelecimento desta 

Urgentes necessidades do estado de Matto verba, porque me parece que a. administração 
Grosso, emendas que alias, não acarretarão do estado· de Matto Grosso deve concol'rer com. 
de.Spezas para os C\J(res gemes da Nação. a desp~ para este serviço, q)le ·deve ser feito 

Assim, Sr. presidente, ti.,.e occasião de ver exclusivamente por sua. conta~ 
que a commissão supprimiu a verba de Mas, vejQ:-me na necessidade de·~pl'esentar · 
45:000$ que,' o a.nno. passado, foi consignada. algumas emendas que, como .já. disse, .não~-vão. 
:Plll'a o serviço decatecheseno estado deMatto augmentar as despezas !lUblicas ;. são 1liulples· · 
Grosso. . mente a.utori.sando desvios de.,parte de ·verbM· 
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consignadas no ot•ça.mento, para. serviços que 
sã~ urgentes naquelle estado. 

A illustre commíssão consig-nou a verba de 
40:000$ para auxiliar a viação ínternp. entre 
a ca.pit.al e a cid :de de Matto Grosso. 

PehLmaneiracomo esta verbà.'foiclassificada, 
parece que o illustro.do relator da commissão 
Ia.bora em equivoco, porquanto está ella ele· 
baixo da rubrica de - Subvenção a compa· 
nhias ele na. vegação. 

Ora. a. viação que se . faz da. a.ctua.l capital, 
do estado de Matto Gros.~o para :~ antiga 
não tem nada de fiuvla.l, e viaçiin intei· 
ra.mente terrestre. Em vii·tude de lei. oue foi 
tomo.da em consic.J.e~Jo para. de noVo SC COn· 
se.,"Uina.r a. quantia. de 40:000$. foi o estado 
dotado com uma verba. igual em 1888, creio eu; 
e fui encarrer;ado de fa.zer a applica.c;.iio dess;~. 
vet·ba pelo então presidente de Ma.tto Gt'OSSO, o 
illustrado Dr. SotiZ<\ Bandeira., que tiio joven 
foi roubado [~ p:~kia., quando o se;1 espírito 
tão altamenie educado n.imla ta.nt,g prometia. 

Nfio me era. inteiramente poseivel applical·a 
como era de meu dever ; porquanto. sendo 
elltt votada pa.ra. melhorat• a viação entre 
Cuyaba e a cidade da M<~.tto GroõSo, só pude 
chegar atê S. Luiz de Ca.cerE:S, madando 
construir algumas pontes, e corrigindo os in
convenientes que apresentava.m ÇJS trechos da 
estrada que se desenvolve pela. encosta de 
uma longa. serrania. · 

Chegando a S. Lul.z de Caceres e procurando 
obter elementoS para saber como applicar a 
parte que me restava da cidade em que me 
achava a de Matto Grosso, cheguei a conven· 
cer-me de que nada se conseguiria naquella 
extensão com quanth inferior a 80:()0()0$000. 
· Parece-me que esse dinheiro será inteira

mente lançado a.os lama.ça,es dos pantan·JS sem 
nenhum proveito 1•eal -para o Estado, · por
r;.ua.utQ a. extensão que é de cerca de 65leguas 
e em grande parte percorrida pelos selvagens 
bravos, que não permittem · o transito . por 
aquella. região. Bà.sta di:zer que a estrada 
chamada. Realenga.. que foi a.bect.a. no tempo 
dos capitães-generaes, é a que mais encurta 
o caminho e tem uma. extensão de quasi 20 
leguas pelo interior de uma. floresta. espes.'!a, 

· nã.o mostrando hoje o mais pequeno ·vestígio; 
teve de ser abandonada quasi totalmente por 
ser uma região cortada em todas as dírecções 
}Xlr uma valente e numerosa tribu de índios 
que teem por assim dizer ·privado a cidade de 
Matto Grosso de tomar o mais insignificante 
i.ilcremento. 
· Assim, . entendendo que . esta verba de 
40:000$ não tem uma. acertada. ·applica.ção, 
tomo a. liberdade de a.p~ta.r uma emenda 
determina.ndo que a. quantia. de 20:000$ dessa. 
verba ç deslocá.da pa.ra. rP.a.lisâ.r melhora· 
mentos nà. estrada que liga a cidade de Cuya.bá. 
á villa. deDiamantit;lo;villa outr'ora. prospera . . . .. 

pelas muitas ja.zidas de diamantes e pela 
exploração que .se fazia em. alta escala. da. 
ipecacuanha e Cj_Ue hoje esta quasi limitada a· 
exploração exclusiva dtt seringueira, indus~ 
trla que podet·a vil• a ter algum incremento. 
si convergil·em para alli alguris melhora
mentos. · · 

A estrada que ligfl 'iuyabá â. villa de Dia· 
ma.ntino, segundo estou ini<:n·ma.uo, é de um 
transito perigosissimo _ Occa~iões ha em que () 
cavalleiro tem necessidade de lançar o seu 
cava.llo sobre verdadeiros pr-ecipicios. Não a . 
conheço, mas sei entretanto, que exige gran~ 
des mclhot·a.mento~. que em parte se poderão 
t•enlisal' com e&ll.t quo.ntiu. de 20: o~. 

A outru. emenda consiste nosegtJ.cte{Le). 
Como se vê. ~ simple~mente tirar de um 

todo uma pat·cclla insignificante. 
O Sn. ARTIIIilt R1os- Y, Ex. a.ttenda que a 

qua.nt ía. votada. já tem applica.ç.iio no orça
mento :i. determinada obra. No momento em 
que se retirar uma parcella, por insignifi
cante que ~eja. ou pareça, ft1z falta e, esse 
destino. 

0 SR. CAETA~ODE ALBUQUERQUE-Parece-me 
de justiça. que o estado de Matto Gr.:>sso, que 
actualmenie só gosa, por assim dizer, do favor 
da. subven~ a companhia de pa.vegação, que 
tem engenhos onde se fabrica assucar ~o 
límpido como o de betet•raba, engenhos fun
dados IJur exclush·a iniciativa de particulares, 
sem auxilio do governo, um estado que, pela. 
pujança do seu solo e variedade de seu clima., 
presta-se a toda natureza de cultura, que 
ainda pela natureza do seu clima e campos 
ao sul , perníitte a. mais vasta e remuneradora 
criação de !fado de toda a especie, e que, 
ent-retanto, nao tem absolutamente merecido· a 
solicitude doo poderes publicas, a. ponto de .eu 
poder dizer, com toda a justiça, que tem sido 
um acto anti-patriotico o abandono em que 
tem jazido o estado de Matto Grosso, e que 
seria. acto de patriotismot~ porquanto alli se 
encerram riquezas que · muito .. podiam con· 
correr para o melhoramento do nosso estado 
financeiro, que a União corresse, com todas 
as suas forças. em seu auxilio, delle ·que tem 
pedido pouco e obtido quasi nada. 

O Sn.. SEVERINO VIEIRA.-Tem o Arsenal do 
Lada.rio. ~ . 

o sa. CAErANO DE ALBCQUERQUE-DIZ o 
nobre deputado pela Bahia que tem o Al'Senai· 
do Lada.rio. · · · 

Ora, Sr. presiden~. seria. bellissimo de ver·. 
se um estado fronte1ro· como aquelle, tendo 
uma. linha de fronteira dila.tad..issima, entes· 
ta.ndo com republicas bellicosa.s -e que mos· 
tra.m, nã.o ha duvida nenhuma, sentimentos 
de a.tnisade, mas que me parece, não ~ 
reaes, seria. bellissimo, repito; . de· ver-se. um 
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'êstado naquellas condíçõe;, onde e necessa.rio e8Ü'.1da que vae da capital. são dons pon
··que exista .constantemente uma flotilha, e to3 eminentemente agricultores dó estado 
~1otilha consideravel, sem um arsenal de ma- do Matto Gros~o. 
r.inha t Nesses pontos e onde se acha loca.lisada a 

o s s v 1' t unica. lavoura claquelle estado, a que é feita 
n •. EYER!XO IEIRA. c <t ou ro aparte. pelo:; homens pobt·es, paquenos lavradores 

O SR. CAETANO rn: ALBUQUERQUE-Accres- que luctam com as maiores dilfieuldades, por
.-centa. o nobre deputado que esse estado n.ca.ba que ocaminho é esca.brosissimo, para trans
de adquiL·ir uma mor tona!... portarem as suas mercadorias aos mercados 

Ma.s o que significa ess..'"t mortona ~ Signi· de Cuyahl. . 
tica. uma economia por parte do govemo. Os Estou certo que, si proventura,esta pequena 
navios que preeisavam de reparos tinham de verba fJr• o,:pplicada. no melhoramento dess11 
vir a. Buenos-Aires ou !llonte.video, onde !lstrada os lavradores sentirü.o algum accres
€mm repar:tdos. cimo de animo e promoverão c:ultun mais 
N~o tem r:tzão, port~mto. o nobre deputado, extensa, porquanto ser-11\es-ha. tambcm ma.is 

dando-me o aparte com que acaba. de me fácil, a remuneração a que tem direito todo 
honrat-. tl~tbalho. 

A verba <le 40:000~. que or•a peço,.; intei- Nest.a.s condiçü~, Sr. presidente, a.ttendendo 
Ta.rnente .iust:~ e eu. n. distribuo por maneira a, que as emendas por mim apresemadas nilo 
ta.l·que attendet'<i. âs necessidades urgentes de trazem n.llsolutamente accresclmo de despeza, 
.diversas localidatics. attendendo a que o estadode 11a.tto-Grosso YÍ· 

As•im, lJedindo eu a insignificante quantia ve em um Iormídavel-1trugglc f'ol"life-e que 
..de 4o:OOo~ destino 20 contos, repartidamente, a. sua ex:istencia. de estado autonomo niío e 
pa.ra dive1·sos repams de que precisam os sinão um sacrificio para. elle; venl!o solicitar 
~\'-ttdes da cidade, de Pocom~ e Yilla doLiYra- da C<tmara. do~ Srs. Deputados que tome em 
.mento. . eonsideração estas emendas na certeza. de que 

Estas duas localida-des acham-se em ter· estas conce,gões, por mínimas ·que sejam, irão 
~enos eminentemente a.urifel'os, terrenos que intiuir muito beneficamente. 
()Utr'ora forum em grande escala explorados. Aproveitando, Sr. presidente. o fu.cto de Il!e 
(ls pequenos cursos de agua que exis~ia.m em acbar na tribuna. tomo a liberdade de pedrr 
suas redondezas foram desviado• para as dis a V Ex. providencias no sentido de uma. re· 
ta.ntes minas sem o menor crít3rio e â. proporç-â.o ela mação de que ti v e a honra de set portador 
quea. explor~.lo se fazia. mais vasta., eram as ha cerca de dous mezes. · . 
mattas que preset·va.vam estes pequenos re- E' veruade que trata-se de assumpto es· 

·.gatos abatidas, de modo que d'entro de pouco tl'anho ao que or..\ se discute, mas connexo ao 
>tempo elles vieram a seccar• inteira:ment~. estll.do, porquanto se rei'êre a interesse de 

Tive occasião de ir a cidade de Poconé e muitílS individuos que u.li residem e que de-
. ~nfesso á Gamara: o cava.llo que eu montava mm-me a honra de ser portador de· U!D

.:repugnou beber a agua. que essa. população requerimento. pedindo a Camara uma soluçao 
bebia, por isso que a gente pobre bebi:J., po- relativa.mente a divida. do Para.guay. 

<de-se dizer, lama. Se não fosse o otlicia.l <.!Ue Agito de novo a. questão com algum pww 
.:ness,t quadra calamitosa .commandava o pe- porquanto, confessarei mesmo, tenl!o a maior 
.queno destacamento que alli se achava., quasi sympathia por aquelle povo que, com tristeza, 
que ('ra impossível bebet'·J>e agua.. Esse otli. vejo debatendo-se na mais tremenda crise :fi-

. cial fui quem se lleu ao trabalho de mandar nanceira. . . · 
.cava1• em alguns pontos e obter a agua mais Mas, Sr. presidente, o B1·azil compromet-
()U meJ?OS potav~l. • . teu-sa por essa divida., garantindo-a. . 

A vtlla do L1vramsnto está nas mesmas! Quando os invasores panetraram no terrt
condições. torio de Matto-Grosso não levaram sómente a 
· Està tambem collocada em um terr·eno an- mortse o lucto, levaram tambem grandes ca· 
tigamente explorado e onde os seus primei- la.mida.des e depredações que lançaram na 

· l')S habitador€3 tiveram a feliz lembrança de miseria. muitas f<\milías que pod.er-~e-hiam 
ronst'ruir um açude. dizer opulentas. . 

-· Esta açude está estragado; as suas paredes Até hoje, apezar do~ mens es!'orços, .ainda. 
estão rôtas em muitos pontos, não consegui nem uma manifestaçãó da. illns-
_··Em seu leito teem~se formado deposites trada. commissão de f.LZenda sobre este as· 

que· não permittem a _conservação de agua. sumpto; peço pois, a V. Ex. que volva. para 
."'lUtliciente para se aba..~r a. população, elle a sua solicitude tão benigna e que lhe 
.·.' .. De· man. eira. que a gente do Livramento~ dispense. um. a. parte dessa benevolenCIJI.. · .'l.ue 
·ta.mbem s<iffre gt·ande oecessidade desse ele· <rntuma. dispensar-me pessoa.lmente. afim de 
mentoindispensa.vel. , que com a. ~sivel brevidade venha o projecto 
. Os outros dons pontos que são ligados :pela á disc~o,_J_)ara que a tamara possa I>ronJ?n· 
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ciar-se a respeito d.e um assumpto que entende 
com grandes interesses que periclitaram com 
a guerra do Paraguay. 

Eram estas as observações que pretendia 
fazer, e espero que a Camara do~ Srs. Depu
tados as tomara na devida consideração. 
(Muito à em.) 

Vem a mesa, são lidas, apoia,das e remetti
das a commissão, as seguintes 

Emendas ao projecto n. 19:2 

Da verba de 40:000$ destinada a auxiliar a 
viação entre a cidade de Matto Grosso (antiga 
Villa Bella) e Cuyabli., destina-se a q uantiõ1 de 
20:0008 para o melhoramento da -viação entre 
Cuyabá e <). villa do Diamantino, 

S. R.- Sala das sessões, 17 de se tem bi'O de 
189~.-C<wtano de Atóuqtt$rque.-A. A~el·edo. 

Da verba sob a rubr'ica-Obras nos Est.'tdos, 
-o gove!·no destinara. a qu,,ntia de quar enta 
contos pa.:a o estado de Matto G!'(lSSO, sendo: 

a) 20 contos, repa.rLidamente, para os .re
Jl!lros de 9.ue necessitam os açudes da cidade 
de !:'oconee villa do Livramento; 

b) 20 contos para os concertos de que ne~ 
eessita. a e~trada que liga a cida·le de Cuyabá. 
ás villas de No~sa Senhora da Guia e Brotas. 

S. R.-Sala das sessões, 16 de setembro de 
1892.-Caetano de Albuq!!erqtte.-:1. de .4.;~~ 
·redo. 

O Sr. Nogueira P<l.ra.naguá 
louva o nobl'e intuito da illustrada. oommissão 
de orçamento em restabelecer o equilíbrio or-

do rio· Grande, no estado da Bahia, e pede uma 
verba de 50 contos para esse serviço. 

Depoi.s passa a fazer algumas considera.ções 
sobre Vl:tS de oommunicação em geral, prefe
~ind~ as Jluviaes e, justificando a necessidade 
mad1avel do desenvolvimento das vias de 
commwlicaçli.o, solicita o credito de 300 con
tos para o prolongamento da estrada doSo
bral, a que mais "pproxima-se actualmente 
do seu estado, onde as vias de communicaçiio. 
estiiú no periodo rudimentado dos tempos 
colouiaes. 

Passaodo a tl"a.tal' da colonisaçã.o em geral, 
mostra que o norte se presta perfeitamente a. 
colonisa<;:üo euro:pêa, demonstrando que em 
tmlos os eshdos do norte lm grandes rrgiões 
de exceUente clima, por causa da altitude em 
que se acham. 

Demonstra a. necessidads da creação de nu
cleos coloniaes em todos os estados, nas me
lho!:"es zonas que es~es possuem, afim de que 
mais tarde, a corrente immigratoria ex-pon
tanM di1•i,ja-se tambem para os estados do 
norte. t1o pouco conl1eciclos dos proprio> bru· 
zileiros e muito menos dos europeus. · . 

Nesse s.~ntído justifica e en~:ia â. mesa um 
projecto, ped:ndo que sejam postas á disposi
ções dos governadores dos estados, a verba 
destinada a estes serviço, nos seus respe· 
ctivos estados. 

Termina, pedindo desculpa á. Camara pJr 
ter oc ~upado tt sua attençiio por tanto tempo. 

Vem á mesa, são Iidag apoiadas e remetti-
das i\ commis,fio as seguintes · 

ça.mentario; mas, não pódedeixar de lembrar a commissão a necessidade do restabelecimento A verba destinada ao serviço de coloni.;ação 
da verba destinada a desobstrucção do rio dos estados, será posta á. disposi~.ão·dos seus 
farna,hyba, não só por julgar inconveniente respectivos governos, dentro dos respectivos 
a sua suppressão. principalmente quando 0 exercicioo, a requi.;ição dos governadores ou 
governo já. tem dispendido mais de 60 contos presidentes dos estados que justificarão o seu 
em materiaes e machinismo destinados a este emprego exclusivo neste serviço. 
serviço, mas tambem porque com a suspensão Sala das sessões, 16 de setembro de 1892. 
doo trabalhos, 03 apparelhos e machinismos -Nogueira Paranagt~d.-Pires Ferreú·a
estra,oar-se-bão e será. adiada a solução da Alves de C1stro. - .4.v{lu.sto Fl'eitas,- A. 1lfon- . 
navegabilidade do alto Parna.hyba, quando e tenegro.-Casimi;·o Junior.- Dionysio Cer
est.a a. parte do grande rio que atravessa a gu.eira.-B. de S. Marcos. -Pacifico Masca
melhor região dos dous estados que limita. renhas. 

Cita. os principaes afHuentes nave,aaveis do Da verba consignada para melhoramento 
Alto Pa.1•nahyba. e demonstra que da m V(\,aabi- do S. Fra.ncisco. seja applicada. de 50:000$ 
lida.de deste rio, em toda a sua extensão, com para melhorar as condições deNave.,aabilidad.é
um curso de mais de 300 leguas, depende a do Rio Preto, a.f:luente do Rio grande, no és
prosperidade do sui dos estados do Piauhy e ta.do .da B •hia: 
Maranhão, assim como a do nordeste do de SaJa. das sessões, 1·7 de setembro de 1892. · 
Goy.a.z. ~Nogueira Par,a""gua. -Dionysio Cerqucir.:. · 

Trata em ·seguida da oonV'eniencia e vanta.- -.-Al'l)eS de O•.stro.-B. de S. Marcos.-.-Paci-
€em da .desobstrucção do rio Preto, a.filuente fico Mascarenhas.. · · · -· 

Ca111an Y. Y .O 
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l'ROJEC!O X. 19-.?. 

P1·o&ongw;wmo da estrada de fer;·o ele 
So!Jral 

ExplorJ.Çã.o e construcr;io 300:000$. 
Saladas sessões, 17 de setembro de 1892.

Jose /Jc~i!o.qua . - No[ptei1•a Para;la!'ltc:i. -
_4./frcdo Barúom. 

Additivo a.o projecto n. 19Z: 
A sul>veoç-.ão de í2:000:$ consignado · no or

«;<l.ment.o par<~. o ~rvico de navegação do Rio 
Pa rnabyba. sej:L somente do porto ria Vi lia da 
Colonia. n.o d;L Villé\ de SLtnt<L Philomen<' no 
Pü uhy.-llio. 1ü lle setembro de 1892.- Pir·es 
Pcn·eira.-Nogu::ij·a Pa1·anaqwi. 

O Sr. Co.;;;ta Junior- Sr. presi· 
dente, Jm entre o;; representa.ntes da. nação, 
t"'nto soh o l'egimen republicano, como no do· 
minio da monarchia, um vezo antiquissimo, 
-que peço licença para censurar. Em regro., 
quando se reunem os representantes da. nação, 
concordam todos que se deve fazer economias, 

· procurando eqtzilibrar o orçamento. 
As respactfvas commissões, inspirando-se 

·_neste sentimento geral, apresentam as suas 
propl)stas com economias pa.m na.çlio; ma.s, 
por um sentimonto egoísta, 03 represent.'\ntes 
de cada estado. que antes concordavam na 
economia e no equilihrio do orçamento, esque
cem-se do que primeiramente tinham apre

·gottdo, só se lembl'am de salvar interesse.> dos 
estados que representam. 

Os r~presenta.otes do esta.do · A, para salva
rem uma concessão para o seu estatlo, fazem 
a.ccord_o com os representantes do estado B e 
do estado C ; e dahi provem esta cohorte de 
emendas, que em todas as legislaturas preju
dicam o pensamento geral de economia e de 
equilibrio de or~.d.mento. 

Eu. Sr. presidente, começo declarando que 
não pertenço a este numero; sou rep:eseu-

-taute de um estado que,felizmente. niio conta 
em nenlmm do.; orçamentos uma só -verba 
para. si. Representante de um estado que cos
tuma fazer os seus .melhoramentos por si pro
prio, nii.o tive o menor desgosto, antes senti 
>erdadeiro prazer, vendo que para o est.ado 
de S. Paulo nenhuma consignação ha;·;ia no 
orçamento em discussão . · 

En, pois, não maliciosamente, como fez o 
nobre deputado_ pelo Piaulty, mas com toda a 

· sinceridade, dou ·os meus par-<~..bens it commls
são de orçamento, qoe muito patr ioticamente 
apresentou um parecer fazendo et:()nomias de 
8 .500:000.$1)00. ·Mas vou ainda alêm da. com
missão;. entendo que sem .desorganisação 
dos serviços. e attendendo ao reclamo geral 
da. nação, muito mais economias se -1>04ia fa.. 
zer, co~ o demonstrarei . _ -

Antes de entrar propriamente na questão
do or~amento, vou tra.tar de negocios refe· 
rentes à malfadada E>tradà.de Fert•o Centrar 
do BrazU. 

Tendo !\ontem em a.pa~te dado opinião des· 
f<wora vel á. administração desta e:str-a.da. os 
amig-os pessoae> e collegas do d ret tOl' levan
tal"iin vehementes protestos.endeosando a. s'ua 
competencía, e no entanto me diz a consci
encia que em estigmati>"'ando·a me tormei ú-· 
verdadeiro interprete do commercio e do povo. 
victima. do descalabro c ann.t•chi:l, que rein:t 
naqueUa importante estrada de ferro. 

A Estr-ada de Ferro Central do Brazil. Sr. 
presidente, que como todos nôs sabemos ~ve 
uma. administra~.ão modelo no tempo do 1m· 
perio,tornou- se desgr<tçad;J.mente Ulll3o verd<t· 
deira cova de caco, um verdadeiro quarteL 
genera.l da. anarchia e não posso a.ttribuir este· 
desiquilibr io sinão á. incompetencia ·da alta. 
a.dministl'a\:.ão da.quella.linha. . 

0 SR. VIM-IAES-Apoiado. 
0 SR. COSTA JUNIOR-Sr. presidente, não 

tenho absolut.-:tmente motivo de a.ntipa.thill 
pessoal para com o administrador act ual nem 
para01com o seu antecessor ; penso que elle 
serli. um moço de talento, de qualidades dis· · 
tintissimas ... 

O SR. Dzo:.'Ysio CERQu""Enu-E zelo;issimo. 
O S& . Cosu JuNIOR- . • • capaz de todos os. 

sacrificios materia.es,-passando noutes e noutes 
em claro. como dis:;eo meu collega.; ma.spec,o. 
licen~ ... p:Lr-,, dizer que a. S. Ex tálta compe· 
tencla. para a administração do t".l.mo de ser
viço á testa do qual, infelizmente, elle hoje 
se acha. . 

0 SR. V INlrAES-ApoiaM. 
0 SR. DIONYSIO CERQl.i"EIRA- Não apoiado. 
O SR. . CosTA JG'-'tíoa-Dizem que o Sr. Dr. 

Aguiareum moço de qualidades pessoaes ex
cellentes e de um talento inv~javel ; foi um 
magnífico director do corpo de bombeiros. 
Mas YV. Ex:s . (levem çomprehende, que. 
entre a missã:o de apagar iucendios e a de ad· 
minis~rar a importontíssima. ·Estrado. 'de Ferro. 
Cen tral,lla um abysmo. 

0 SR. VIN!!AEs-Apoiado . 
0 SR. COSTA JUNIOR-E' possivel que tenha 

sido um magnífico director do corpo de bom· 
beires ; é ess:l talvez a. sua especialidade ; em 
materia, porem, de administração de estradas 
de ferro, vou provar, que Il1e tà.Ita abSoluta
mente a competenCia. 

0 SR. · DIONYSIO CERQUEIR..-\.-E' um enge~ 
nheiro. 

O SR. GLicERio-Póde ser-se director· da. 
Estrada. de Ferro Central sem ser-se enge-
nheiro. · 
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0 SR. CosT,\. JvNIOR- Sem duvida. 0 Sn.. FREDERICO BORGES--O que é certo é 
o SR. DIOXYSIO CERQ"LiEIRJI.-Divcrsos cou- qu~ o actual !lirector é inteiramento avesso a · 

sas t.aem conoorrido pam. embaraçar· a a!lmi· politica. (Mt!Uos apoiados. ) 
nistrar;ão da.quella linha; umn. dellas é a. de O SR. COSTA .JuxroR-As mzüe:; justifi.cati

. permittir-se a politic:• na estrada.; a outra vas apresentada.-; pelos nobres deputadO$ 
é a. falta de materiaL todas provam contra a competencía. do Sr. 

o SR. CoSTA JuxmR-Os males apontados Aguiar e dos sens dous ultimos ant:Jces::ores . 
pelo meu. i Ilustre eollegn. são a introducçã.o da ( A]Joi-zrlos e ;v<o apoiwl.os . Apal-IC$.) 
politica. na. E$trada de Ferro e n tão decantada. P~.o licen~-a. par.~ dizer que e,;tou fazendo 
1\J.lta de material. Interompendo. Sr. pre· a censura ela. e; trad<\ de ferro sob o rcgimen 
sidente, os argumentos que mais ou meno~ republicano; quero demonstrat• que. soh. e::te 
tinb;~. colligido para llemonstra.r a. incompe~ regimen, que sincet•amente $Ustmlto , a E~
tencia do a.ctu(1.l uirector, peço licetNO. piLra tmua de Ferro CentrJ.l e~ ti~ muito longe tltl 
desde ja dar resposta ao aparte do meu dis- que foi no regimen monarchieo. (ilzloiv.do.~ tJ 

tincto collf'.ga. n(i.o apoiado:!. Apartei! .) 
.N""a.o sci. nem quero saber !!'i se introtluziu Sei, Sr. pt·e;idente, que estas proposiçiic.~ 

na. Estrada. de Ferro Central a política. a.vnuçada.s aqui :>ào ~mpre ti1la!! e lnn·idn.s 
Si a política e a causa desorgan.isadora do como suspeitas (m<o a)Joiat1os), :-;ei que a moda. 

seryiço da Estrada de Ferro. .. actual é ac1mr bom tudo que ó da Republicu. 
o SR. VL~UAEs-Contesto isso. e má.o tudo quo.nto vem <in mon~wch in. 

Entretanto, son republicano de outro ge· 
O SR. CosTA .lUNroR.- .•• o unico culpado é nero. 

o director actual, porque não deve admittir Entendo, St•. pre.~idente, que o meio de se 
a. :política. Ou S. Ex. re:1.ge contra. a poli· elevar, de se prestigiar o t:ystema republi
ticagem na E trad.a. de Ferro e o mal !lesap- cano é fazer com que elle conquiste ;\ conliança 
plrece, ou S. Ex., não podendo manter-se publica (apoiados, muito bem), e tazer des
n.cima da politicagem, pede'" sua demissão. . apparecer este parallelo que o.~ inimig-os deste 

O ·dever de um administrnuor competente regimen 1l:J.zem entre o3 actos de lt~je e os de 
e destr-uir, é remover os males que prejud~· hontem. (Muito bem, apoiados.) 
cam a repa.rtiç.ií.o que elle -va~ dirigir· A verdade, Sr. presidente. ó a seguinte : 

Si na 1$trada de Ferro introt.luziu-se a po- talta de material roda.nte, p01·que houve au· 
liliea.gem e si isso e um mal. como ap:egoa o gmento de carga~. 
Sr. direct.or, e dever seu extil•pa1-o. Mas, Sr. presidente, que faziam estes ul-. 

Si o mal perdura, si delle re.~ulta a anar- timos directores que não augmentaram o ma
chia. e a desorganisação do ser\·iço, de quem teria! na proporç:ão do crescimellto do tra-
serà. a culpa~ fego ~ 

Si o actual director não tem a força moral, 
neressaria para. debellar o que elle considera Isto e medida. no alcance de qualquer ea.r
um mal, demita-se, ceda. o logar a out ro mais regador da rua.Qualquer delles,tendo objectos 
competente, porque os estados de s. Paulo e para carregar de um ponto da cidade a. outro, 
!\tinas não podem continuar neste mal estar vendo que só dis-l)(Se de um ce.,to, ma.s que são 
afiictivo e doloroso que lhes causa a desor- precisos cinco, compraria mnis quatro • é esta. 
ganisação do sel'Viço desta malfadada estrada. a idéa que lhe aoode log-o ao espírito. 

0 SR. VINH.U:S-A estrada nií.o póde abso- 0 SR. LA~URO MULLER- E existem pedidO~: 
lut.a.m:ente corresponder á espectativa do pu- · O SR. CoSTA JuNIOR-Mas esses pedido3 
blioo, porque não tem o material necesôario. podem ate ser leitos por meio de telegra.mmas; 

o SR. CosTA JUNIOR-E' verdade, Sr. pre- o material, no prazo de 90 dias, póde estar n~ . 
sidente, que a. Estrada de Ferro central não Bra.zil. 
tem 0 material necessario para. o .. trafego re- Entretanto, são decorridos mais de tres 
guiar; ma.s isto vem ainda. demonstrar a pro- annos e o material não chega e o desealabró 
posição que a. principio levantei. continua da. mesma. fórma. (tia muitos apartes.) 

Qua.ndo a. estrada. de ferro era. uma cousa. .Accuso tudo e todos, quero salvar os inter
seria, quando era. administrada por homens esses de Minas, S. Paulo e Rio de Janeiro, es
competentes, naquelle tempo· augmentava-se tados que não podem por mais tempr tolerar 
o materia.lâ. proporção que crescia o trafego. aqueUa. a.dministra~.ã.o inepta. e prejudicial, 
Hoje se faz 0 contrario,immobilisam-se os car- . (Apoiados e nlio apoiados. Apar tes,) . 
ros! U~í SR. DEPUTADo-Ha. ·àpenas falta. de mar-

O SR.· LAURO· MULLER-Poi.s foram esses teriaL . . . . . . . ' . :. 
homens competentes que . deixara.m esta. si- . O .SR •. CosTA JUNIOR-:-Não ha. . duv,ida né· 
inação, (Apoiados e·lk,o apoiados~) nhu.m&; jâ. o disse, tem sido uma. illíprevi-:-
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dencia do governo não ter se feito pedidos a da Estrada de Ferro Central ~ (Aportes ~ 
Europa. do material necessario ; mas não e só c:mte8taç.Je.,·.) 
á falta de material que devemos attríbuir a A verdade, Sr. presidente, é que, quando a. 
anarebia. ProvaTei que ella resulta principal- estrada tinha administradores competentes, o 
mente da fulta de competencia de sua admi· exame diario nos trens que ia.m entrar em 
nistração. ser\·iço tazta-se com toda regularidade e per-

Todos nós sabemos que a E;;trada de Ferl'o feição. Hoje esse serviço. de uma importancio. 
Central do Brazil. que tinha um pessoal nu- capital,esta completamente descurado. 
merosissimo. muito digno e muito mora!isa.do, Entra o mater-ial em serviço sem o necessa-
tornou-se adualmente... rio exame prévio e dahi resultam esses con-

. Tornou-se uma. verdadeira cuva de caco. tinuos U.e~carrilha.mentos, que, alma. de gra.n-
Todos mbem que na estrada. de ferro se des p1•ejuizos materia.es, tantas vidas nos 

furtam m isera vele torpemente as mercadoria.~ teem custado. 
expedidas para o interior, levando vs gatunos Alem desta l"<Lziio que apresento. os desa.s
a sua auuacia ao ponto de escarnecer a sua tres silouevidos ta.mbem ao abandono em que 
victima. se acha. a conservaçii.o da linha. A substituição 

Romba.m caixões de calc;,ldo e poem dentro de dormentes. medida elementar e absolu-
terra ou pedras. tamente necessarht à segurança do tr<11ego, 

Desde que o Sr. Aguiar tomou posse da ad- tem sido quasi esquecüla pela a.ctual admi· 
ministração daquella estrada, estes factos cri- nistrttçã<>. 
minosos são todos os dias denunciados p~.!a. o Su. Dm:-;nro DE CERQUEIRA-Ha muito 
imprens<t. tempo que o direct.or da estrada reclama a 

Pergunto a S. Ex. : neste colosso que se ~ubstitui~J.o de dormentes. 
chama a Estr::tda de Ferro Central, neste lo- O sa. CosTA Ju:-.roR-Mas reclama' de 
gar em que se dão roubos e furto~ todos os c1uem? Ao ministro por certo que não, por
dias. qua.l foi o delinquente punido~ Pois si que o ministt•o não é que attende a estes de
em um pessoal de mais de 2.000 ho· ta.lheõ ue serviço. 
mens nem um é punido. qual a consequencia O SR. VINJIAES-E accre~ce que só ha um 
que se deve dr:tr si não q!le a administração a· · t . . ~ 
não cumpre o seu dever? Não fisca\isa, não e~me. l<WIO pa~a, os r<:ns expre~s , e es. e · 
mora.lisa·a estrada a seu carrro ~ (Apoiados.) e~ame e que ~e íaz deP;OIS de l5.h~ras de ser-

. " v1.ço. quando o t rem :para em R·lem. 
9 ~R- Dro~YslO CERQI;EIR..>, - Teem-se de-J o SR.. CosTA Jt:'NIOR.-Sei mais do que. V.Ex. 

mitttdo aos bandos. . _ _ . sei que não lia mais nem esse exame, dia-
O SR. CosTA Ju~roR.- A demtssao nao e a lrio, e que se faz um outro exame sem

pena que o codigo marca para os arrombado- i premal feito. o resUltado é que quando sa
res. (Aparl•?>.) · · ] hem duas locomotivas da otficina entram 

Sr. presidente, a Estrada de Ferro Centr11.l 'quatro para serem conc2rtadas, inutilisada.s 
tem nas suas officinas mil e tantos bomens j pQr essas causas; o x·esultado é que se perde 
com os or<lenados to:los augmenta.dos. l às vezes completamente uma locomotiva ou 

E' de tal ordem a adnúnís~ração da Estra~! um carro cujo concerto custaria insignificante 
de Ferro Central, que mudo pouco. quas11 quliJltia si um exame regular o tivesse apon-
nenhum material novo se fabrica alli, onde tado. . . 
a naçã.o gasta ~ha.res de cont.<?s · Senhores, ponhamos de parte estas relações 

Es? euor!llldade de operarws occupa-se de colleguismo, essas affeições particulares ; 
qual1.1 ex:c~us1vamente e~ c:on~ertar os ca_rros uma. administração desta ordem é incontesta-
e_ ~ocomotrvas qu_e quo.st diariamente .se mu- velmente uma. administração inepta · 
tilisam em repettdos desastres produztdos pela _ . · 
inepcia daquelles que dirigem os tra.balhos da O SR.. BEVILAQUA.-81 V. Ex. estudar com 
Elltra.da de Ferro CentraJ.. _ calma a.s verdadeiras causas da desorgani-

Ha poucos dias, Sr. presidente, ia sendo Sação do serviço, não manterá. essa accusação 
' victima de um dos inumeros desastres da· injusta ao director. 

quella -infeliz estrada. o SR.. VINHAES-v. Ex. pedirá a palavra. e 
J..o.go que se deu o ~esastre, todos os pas- conie...ota.rá ao nobre deputado, que 10~tá. pres

- ~ll'OS prooura.ramJ..!ld~uar qual a.. cansa, e tando um releV&!lte serv-iço ao po.iz. 
fo1 'eSta : .quando ·cammhava . o trem com ve-

. Iocidade regular, despregou de uni dos carros O SR.. CosrA. JUNIOR Quanto aoa dormen-
uma peça de -ferro que pNduzin 0 descarrila- tes ~es. a Ca.ma.ra v~ ver ~u~ ~é a.· v:er-
mento. mortes e ferimentos. · dadmra. causa. da sua. nao substituiçao. 
· Agora, pergunto : .quem e o responsa.vel O Sa. hANCll!Co GuCERio-E' porque ha 
:por ·es'tas mortes tE' ou não o administrador fa.Ita de ma.d~ira.. 
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O Sa. Co.;TA J.u~IOR-Não senhot• ; é }?01'· 
que ha falta de quem forneç-.1 as madctrns 
pelo pr~ por que a e.->trada. as q ner comprar. 

0 SR. ALEX~DRE STOCKLER - lSS:O pód.e 
demonstrar o espírito de economio, do dire
ctor . 

O SR. CoSTA Jvi>"IOR - Perdüo ; para niio 
reformar o alto· conceito em que tenho o no
bre deputado, prefiro acreditar que S. Ex. 
esta gracejando. 

Pois o nobre deputado acredita seriamente 
que a. economia. pos,"a justificar uma desídia 
desta ordem ~ 1 

Senhor·es, o facto e este. Todos sabem que 
ha quatro annos o preço da madeira. era mui
to mais I.Jaralo do que é hoj e ; entrettmto os 
edltaes da. estrada de ferro chamando concur
rentes para o forneci!llento de dora.ente.~ 
ainda offerece os mesmos pre~~s de .ha quat,t o 
a.nnos 1 

Esta clll.ro que não apparecerá nenhuma 
proposta (apGiados) ; e isto não é ser eco
nomico, e simplesmente ser inepto. 

O SR. LAURo MULLER.- V. E:x:. já chamou 
o director da estrada.. de.iliepto pelo menos 
umas 10 vezes . 

O SR. CoSTA JUNIOR- Sou ft•aco em syno
nimos, entendo que essa pala. na. corresponde 
a.o pensamento que quero enunciat· ; e si o 
no6re deputado aeba. a expressão forte. estou 
prompto a accei.tar o termo substituti>o que 
S. Ex. me otiere<;:a. 

0 SB. LAVRO Ml:i'LLER- Nilo quero que V. 
Ex. sustitua cousa alguma; apenas noto que 
aléin. de todos os satrificios que estã. fazendo 
o director da estrada, ainda está sujeito a 
mais esse de receber de v. E:x:. tão duro qua-
lificativo. · 

O SR. CoSTA Ju~'loR - Não pretendo ma
.,'Oar a pessoa do direetor d_a _estrada : quero 
dizer que elle não tem aptldao para o cargo, 
que é inha.bil. 

Sinib deveras que o collega de S . Ex. se 
veja ollriga.do a. t'azer o sacrificio de receber 
qua.Iifica.tivos que S. Ex. reputa duros e que 
apenas reputo justo!> e merecidos, mas per
mitta S. Ex. que observe que muito maior, 
muito mais doloroso é o sacriftcio que faz o 
commercio da capital, os habitantes do Rio e 
Minas e principalmente os de S. Pa.ulo, cujos 
direitos e interesses represento aqui. 

Estou no exercício de um dever a protligar 
abusos de uma estrada que :prejudica o estado 
que represento 

Ainda uma. vez declaro que estou me oc
eupando do director,.sem me lembrar de sua 
individualidade, que aliás respeito. (Trocam· 
se 'llarios apartes.) · 

Como dizia, Sr. presidente, ba tres annos 

ns direetorias da e~trada. de ferro inclusive a. 
actual mando.mn.!I\xar editD.e..; chamando con
currentes para o fornecimento de m:tdeira.s. 

E' intuitivo que não appar-<cendo eoncur
rentes a directoria. devia. entender-s2 com o 
ministro para modificar a tab~lla.; mas dá. ·se 
o contrario. Findo o prazo do edital que é de · 
tres mez:es mandam fi:tzer outro edital; findo 
o prazo. ainda. mais editaes e O.S$im se vae 
passando o tempo, sem s~ reconstruir a 
linlla. 

O S!t. RETU)lBA dú. um aparte. 
O Sr:. COSTA. Jmnott - O illustre deputado 

pela Par·allyba opposicionisto. e malicioso como 
é. e;tá sv a. dizer-me em l\parte que o culpado 
de tudo e o Sr. Setozedello. 

0 Sl,. RETU~lBA-V. Ex . e que pronunciou 
o nome do Sr. Serzedello; elle não é culpado 
porque nã.o esquenta log!u- e não S<Lbe ainda. 
a. pasta que H te convem. 

O SR. Co.>TA JuNroH.- Sr. presidente. repu
gna-me ra.zer elogios il. ministros, princip:tl· 
mente a ministros que ainda estão no poder ; 
mas devo dizer que o Sr. Serzedello actuat 
mini:>tro da a.gricultur·cJ. é na minha. opinião 
um dos brazilei['os mai;; competentes. (Apoia· 
do.> . ) 

O S tt. RETt:llll3.-l.-V. Ex. está defendendo 
:>em a.ccusaçã.o. 

O St~. Cv.:rA JliNIOR- Toda.~ as accu,;ações · 
<1ue faço em relaç:.üo á Estrada. de Ferro Cen
tral não podem attingir ao Sr. Serzedello por
que el,e íoi um dos ministros que mais con
eorrreu. que mais esforços fez para collocar 
no.;; seus eixo3 aquella iuteliz estr .. da. 

Qual porém ministro capaz de endireitar.' 
aquelle colosso. (Ha muitos apo.rlcs. ) N""a.o 
tendo a seu lado um homem competente pal"a. 
a.uxil.ial-o em tão ingente tarefa~ 

O SR. M ARTlJiiHO RoDRIGt.'ES dá. um aparte. · 
O Sa. CoSTA Ju'NIOR - De t odo:s os apartes 

que tenho ou v ido é o de V. Ex . o mais acer
tado. 

Si eu fosse o Sr. Serzerlel ~o já teria. real
menh demittido o Sr. Aguiar. 

O S:a. RETUllBA dá um aparte . 
O S:a. CosTA JUNIOR- Não é para ganhar 

popularidade; e para cllamal-ao cumprimento 
de seu dever. · 

E si o director se julga desautot•isado, o seu 
dever era, não a.t~nder a p;didos, pa.ri;!ssem 
de onde !)ll.Tti$sem. 

O SR. BEVILA.QUA.-Essa é uma das razões 
das censuras ; é elle não a.ttender a pedidos, 
venham de onde vier. · · 

o ·SR- CosTA JuNroa-0 meu nobre collega 
pelo Ceará diz que a causa da opposiçã.o ~ 
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Sr. Aguiar c elle não querer <tttemler a pec.li· O Sa. BEYILAQI:A-E' preciso estudar ,~ 
dos. Tenho a certeza de que o nobre depu- duração e o pre~o dos dormentes de madeira. 
tado não se dirige a. mim; mas si pensasse e de aço. 
nisso, afianç:O·lhe que a ofiensa não me at- o sn. CosTA · Jc~aon..:....Não sou ongen11eiro, 
tingiu.. não tenho conhecimentos especia.es ; r11as pelo 

O Sn.. BE\,'ILAQUA-E' claro que não me re- que tenho lido sobre a especialidade dos Srs. 
feri a. V. Ex. engenheiros. sei que, l)Or mais ex.fot•ços quo 

O SR. CósT.\. JtiNIOR.-Estou a.ccus3.ndo 0 tenha 1eito a. engenharia moder na, a.i.nda não 
d. to d E t ·' d F c t ar b 1 pdde conseguir que os dormentes de aç:o 
sÓ~~nt~ e~l 1~~t~~~ e ·erro en r ' aseat 0 su bstituissem os de madeil•a . Perante a eu-

Discutam os li~('tos, m;\S pelo a.mor de Deus genha.rla moderna está demonst rando que ;1 
deixem a personalidade do Sr. Aguial'. uniC'J. c- .usa. que 5e prest.a pa.ra dormentes é 

Sei que os nobres deputados são amigos pes- a madeira, porque só a mn.deira tem elasti
soaes do Sr. Aguiar; sei que é um excellente cidade, que os fundidore~ ainda não poderam 
IDQ\:O e um d i~ ti neto engenheiro militai·. mas dar ao a.,;o. 
não cog:to (ht sua. perronalida.de, cogito do; O SR. BEVILAQUA- Mas as vezes ha casos 
meus pai·entes. dos meus amigos, dos meus especiaes em que h~ falta de madeira.. 
conterr ,meo:; , que tem a. <lesgT'J.ç:.a de precisa· O ex-m1nistl'O da a.gt·iculura do governo 
rem embarcar uaquelh m;üfatlatla estrada (\e provisotío lutou com serias difliculdades sobre 
ferro. esta questão e cogitou de mandar bu~car dor-

Quer V. Ex. ouvir u ma. nota. curio~. que mentes de ar;o. Elle e.'>tá presente; que lhe 
prova o es:pirito do povo~ O povo hoje chama. respond<t . · 
ó, Estrada. l1e Ferro Centl·al do Brazil-Em- o Sn.. CosTA Juxxon.- .Já. provei que não ho 

·preza Funel'~wia de Cat·ro~ Barat03. Porque falta de madeira, que a elevação dos pre~.os (: 
a.fina.l não é outr;L COUS<\. que tem ilifficulta.do a suas acquisil,.âo; jâ. de-

Quem não tiwr amm· à sua propriedade é monstrei que 0 dormente de aço. além ae 
de~pacltal-a na Central ; quem nã~ t iver amor muito mais caro, e reprovado pela engenha-
tL -vida, é tomar um bilhete de pa:>sag·em. rio de todo 0 mundo. · 

O SR . . YIXIL.\ES - O que si quer é desmora- Si, pois, o ministro se lembrou di::so, errou 
llsa.r a. estrada por causa do seu a rrendamen- e ao director, que ê engenheiro, corria o dever 
to, eu hei de desvendar tlm pouco esse veo . (le dizer-lhe o que agorr, estou dizenQ:o á. na-

O Sn.. CoSTA .Jt:::\IOR _Eu peço 0 favor (le ção. Deixar de adquirir a maaeira do paiz e 
me ouvirem mais alguns minuto;. Compre- à. margem da linha, p:\ra mandar vir aço ao 
hendo perfeitn.mente que é muito gmvc a cambio de lO ou I 1, seria indo que quizerem, 
:posição que tomo. menos prova de tino administrativo. · 

o SR. MoRAES E B.umos-V. Ex. estú. O SR.. BEVILAQ\J.'l..-J\fasV. Ex. sabe si a 
p~stando um serviço muito lln.fiOrtante ao encommenda é antiga ~ .si foi feita ao cambio 
pa1Z- de 20~ 

O SR.. COSTA Jna on. - Conlwç-o que nito e 0 Sa. COSTA .JcXtOR- Y. Ex . est 1 fazendo 
nada s~·mn" t!tica a minhn posição; m;~s ~srou um di::cur~o pM~J.llelo; mas si me promettP 

• r- não tia:· mõli a.na.r te.'>. me comprometto iJ. cumr•rhl!!o um dever patriotic:o. B:•m sei que ~- · 
amanhã. vou levar descompostura. pelosjor- resp:mderuesile jaao aparte de Y. E:t. e com 

di~curso mai5 curto. naes ; mM eu tenho a certeza de que as 
victimas hão tle louvar o meu procedimento. O SR. BEYILAQU.~t..-Mns creio QUe V. Ex. 
com o qual eu só tenllo prej uizos a ganhar. não teri~ muita ·facilidade em resp nder ao 

De que a. alta administração da 'Estmda de meu aparte. 
Ferro Central ema, de que essa administra- o SR . CoSTAJC:O.'IOR-Vae >er comorespon· 
ção ·esta. introduzindo alli um verdadeiro des· do . om uma facilidade enorme. 
c~\labro, e fa.cil a demonstra,ão estudando·se o relator1o do mini&iro que nos dá. noticia 
o miserando estado em que se acb:i. a via. ·per· da encommenda de dormentes de aço e de 
manente daqu t>lla estrada. Como lla. pouco fins de 1891; não tendo o cambioclesde daquella. 
disse, ac}laram que não podiam a.ug!Jlentat' o data descido de 10 ou subiclo de 11. c: aro e tú 
proço do:l dormentes. Ninguem mais fornecia que se fez encommenda ao cambio de 10 ou· 
dor mentes de madeira ; e então lembrou-se a ·11 . Onde, pois. foi encontrar essa possibilidade 
alta administração da estrada de mandar Yil' de cambio a 20 ? . 
da Europa trilhos de aço. o que com o cambio Mas, mesmo com cambio a 20, ~aiba v. E;t. 
actual é um verdadeiro desastre para a renda que e erro palmar prefeJ·it• dormentes de•aço. 
da estradO.- . o aço e ma.terial rondemna.do para dor· 

Além disso:.. mentes; ·e preferivel ~ madeira pelo duplo; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:44 +Página 19 de 29 

Sessão em 17 de Setembro de 1892 375 

pois, mesmo com cambio a 20, o n<;o seria ma.is 
ca.ro. 

1\üo tt?ha V. Ex. que, re;:ponuendo ao 
seu a ().rte ficou pa.~ent~mente rLrnonstrad:l a 
incompeteneJa •'O collega. que V. Ex. tão 
.en husiasticamente defende? 

O SR. BEYJLAQUA-V. Ex. , me pmmette, 
.npezar de nKo querer que Ille dê aparte~. que 
lhe pergunte : «Recorda-se do incidente da 
estrada de terro,no governo provisorio, a pro· 
:posito de dormente~ '1 

V. Ex. garante que as difficuldade-~ da 
obtençüo tle dormentes não surgiram desta 
que~tao 'I 

O Sn. CosTA Ju:-:rott-c\.incl:J. mo.í~ um 
a:parte-discuso? · 

A' este respondo que ignoro c que 8e pa~sou 
·com o go.-erno provisorio. 

Affirmo que nãl'l 11a íillta de madeiras no 
paiz, que das mattas ··ue fotneclam madeiras 
·á Central, estão neste momento sallindo mi
lhares de do1'mentes para Sapncahy e Minas 
e Rio, companhi · ing·leza, que pretere a. ma· 
deira do BI'•\Zil, deixando o <eço de suas tun
dições li. disposíç-J.o do goYerno brazileiro, que 
já. tinha obrigação de conhecer a supedorl· 
dade da mudeira sobre o aç-o-conhecimento 
.que estú ao alcance de qua.J.qucr engenheiro 
·constructor, por mais mediocre que seja. 

O Srt. BE\'ILAQUA- V. Ex. esqueceu-se da 
resposta de um nosso collega. 

O SR. Cos'!'A JUNroa-Qual resposta 1 
o SR.. BEvrLAQL'A- Sobre os dormentes de 

.aço. 
·0 SR. COSTA .TuNIOU-Quer ent;j;o que repita 

o que já dis~e~ Os senllore:> que são engenllei
.ros devem mais do que eu saber que o dor· 
mente de aço e um meio cond~rnnado na 
construcç;;1o d~ estradas de ferro 

Só se lanç<J. milo desses dormentes na impos
sibilillade ab3oluta. de acqnisic,:.ão de madeiea. 
·o engenheiro que quizer fazer boa comtruc
ção paga. a madeir-a por 20 e rejeita o aço 
por 10. 
Es~. e um dos factos que demonstra a 

incompet..encia do Sr. director. (N,io apoia
dos.y 

U~t-SR. Dr:.'f'UTADO-Faz bom.'a ã engenharia 
·nacional. ( Apoiac~os.) 

O SR. Cosr ..... Jüi.'\WR-};[a:s, deixemos estes 
argumentos, para lançar mão de outros de 
ordem economic,,. 

O SR. JoAQUI\r PE&'<A~muco dâ. um aparte. 
·O Sa. CosTA. JUNIOR - v. Ex. esta dando 

-apartes selll saber o que vou dizer. 
Sr. presidente, nunca. posso fazer um dis· 

-eurso da natureza do que estou íazendo, por-

(]Uc ~cmpr'e veem o.-: p~tmllclos e perco quasi 
F.empt•e n tto da:-; minha~ idéus. 

O Srr. Rr:TC:\tn.\.-V. Ex. é um deputado de 
muito recll!'so, tem muito ü\lento. 

(C,.u.;am·se, m1t;·c a.lgu;ls 8rs. deputados e o 
01·ador, muito~ apartes.) 

O Su. CosTA .Jt:XIoR.-Pois bem ; t enho pra
zer e.~pecial em accusar e Jl;:i.o levo a mal 
quando me accusam. 

O SR. l\{ORAES BARRO•-V. Ex. e~tit pres
tantlo n.o p<liz um servi(;o multo i.m,Pottttnte. 
(Apoiados.) 

O Sa. Co~TA .Jv;non.-Como ia dizendo, 
S1' presidente, a verdade e que El descalabro 
r.hquella e~t1•.1da de ferro ainda não :;e paten
teou com todo o seu cortejo de horl'Ol'CS ao 
publico do Bra.zil. 

Ji~ não ha mais garo.,nt_i~ de Yidn. no.qu~na. 
estrada, existe unm completa. tmaJ•chia no 
trafego daquella. e8tra.da. e!ln. estâ todo,; os 
dias a se deteriorar e com muito fundo.m<•nto 
receio que tàtalmente tenl1a de se interromper 
aquelle trafego, partt se f<lZer de novo a 
linha. 
De~de que o governo, quando ministro da 

a~·ricultur~t D nobre deputado por S. Paulo, 
fez acqulsiç,iio do keclto da e~tmd;::. que da. 
Càcboeira vae a S. Paulo. a directori<t tem 
;:e cle~curado inteiramente da con~ervação da 
linho.. 

Entre a esta~ão de S. José do3 Campos e 
Jaea.mh:'f, os homens pratico~ e llahituado.~ ao 
perigo dnquella locomocão. passam tremendo, 
porq •e todos elle5 dizem que as locomoti.va.s 
atraves~m a.quelle ponto sobr>e Iam<~. e sobre 
dorm~ntes podres. 

E' preciso, Sr. presidente. que a.lguem 
de:;ta tribuna chame a tttten<;ão do governo 
para os horrores actuaes e ao mesmo tempo . 
p?.ça-llle que evite de qualquer maneira as 
male~ futm·os. 

A continuar a. estrada administrada como é, 
tenho ~t cert8za de que esses males serão in
calcula v eis, tr3J'ão enormes prejuízos a esta 
naçfio. 

Sr. presidente, o., diredoria da estrad:t de 
ferro, deante (lesta. ver·uadeira anarchía,desta. 
desordem, desta g1·ita.ria das victimas, porque 
todos que transitam naquella zom silo vertla
deims Yictímas daquella administração, S. S. 
a tudo isto responde impertuba:velmente: nã.o 
tenho material. 

Sr. presidente, si todos os dias não se que
br.as~e ca.rros pelo máo estado da linha e pela 
inepcia daquelles que dirigem o trabalho, só 
as officina:> poderiam talYez supprir o mate
rial que falta. 

o SR. BEVILAQUA-E si o Congresso não lhe 
tivesse n~"'ll.do meios no anno pa.ssa.do. {Apar
tes e contestaçri~. ) 
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0 SR. CoSTA JUN'IOR-Sr. presidente, a 
falta de material rodante, como já provei, e 
em grande parte devida à desorganisaçã.o do 
trafego porque, si todos os dias não houves
sem desastres, desastres que trazem como 
consequencia. o prejuízo de quasi dezenas de 
contos, porque uma locomotiva. quebrada re
presenta muitas vezes 20 ou 30 contos, :;i estes 
aesastres não fossem rep~tidos, si todos os 
dias não se damnificasse carros e locomotivas, 
estes operarias teriam tempo de ter fornecido 
á estrada o numero de vagons e de carros 
que faltam para. um trat~o regulotr . 

Mas mesmo assim, Sr. }ll'esidente. pelo re
latorio do Sr. ministro da agricultura, se vê 
que ate 1891 a Estrada de Ferro Central dis
punha de 2 000 carros para as mercadorias. 

Alem destes tem entrodo para alli centenas 
de carros. 

Posso, sem medo de errar, avaliar o mate
rial rodante daquella estrada. em 2.400 car
ros; e si, Sr. presidente, existe na central 
este numel'O de carros, posso affirmar ao Con
gresso que.a má administração faz com que 
nem todos os carros estejam em constante 
movimento para dar '\"azão ás cargas. 

O SR. VINliA.Es-Ha a lli 700 carros ser
vindo de armazem na estação, 

O SR . BEVIUQC.-1.-E porque?· 
O SR.. CosTA JtiNIOR-Ainda. o Sr . Bevila

qua indaga. e pergunta porque ~ ! 
o SR. BEviLA.QUA da um aparte. 
O SR. COsn JuKIDR - Deixe· me fallar, 

S. Ex. si quizer peça a pala na. 
O SR. BEVlL.!..QU.-1.- V. Ex. pôde ser injusto 

á vontade. 
O SR. CosTA JUNioa- Sr. presidente, pois, 

si ba. falta de material rodante, como e que 
um adininistr-ador d~ uma linha daquella. 
ordem deixa 700 wagons parados servindo de 
arma.zem, quando S. Ex . devia. lembrar-se de 
que 700 wagons podem conduzir por dia 7.000 
tGneladas ~ l O homem que _podia todos os dias 
tirar desta cidade 7. 000 teneladas de carga., 
faz com ·que esses vehiculos :;e transformem 
em a.rmazem, quando á custa d"' sacrificios, 
que seriam perfeitamente j U:>tifica v eis, elle 
encontraria na cidade os precisos armazens de 
deposito. . 

O SR. OmcrcA-A Estra.da de Ferro Cen
tral vê-se seriamente embaraçada com as 
J.inhaB ramaf:'s que augmentaram o seu tra
fego e nã.o podem dar vazão ás suas carga;3. 
Precisamos fazer essa justiça ao director da 
estrada, que deu-me infurma.ções a. respeito. 

O Sa. CosTA JUNioR-Pois não disse a. ver
.. dade a v: Ex.; neste _a.ssumpto fa.llo de ca

deira. porque conheço todos os \'li.Ina.es. Na 

Estrada de Ferro Minas e Rio, por exemplo 
a desordem provem do serviço da Central: 
Jogo que esta lhe entrega as mercadorias, eni 
faz promptamente o t ransporte. 

0 SR. A. STOC{(LilR dá um aparte. 
0 SR. COSTA JUNIOR-MaS com e-se aparte 

V. Ex. accusa a Estrada •:entrai; e e:xac:ta
mente por falta de desembarque das cargas 
por parte desta estmda que as onTJ'a.S não 
pod!:-m levar c:om rapidez as mercadorias ás 
localidades a que servem. 

O di t·ector da est1·ada augmentou nos trens 
de passage:ros o pessoal recebedor de bilhetes; 
creio que o ordenado deste pessoal t.l.mbem 
1oi elevado a 50 °/u. donde eu concluo aue 
S. Ex. entende que triplicando o numero· de 
moços engra Yatados para rec.eber bilhetes, 
concorre par-d. resolver a. ct•ise de trans· 
porte. 

Entretanto. a<> passo que isto se dá.,.recu
sa-se o augmento do pessoal das estações, pe
dido pelos agentes. 

Na. estação de Ca.c:hoeira, por exemplo, o.> 
carros ficam parados 8 dias e mais por tàlW. 
de pessoal que os descarr~ue; e o mais vul
gar criterio administract1vo aconselharia a 
prompta descarga. de taes carros, não só por
que com isto lucraria o publico, como porque 
tambem se diminuiria este accumulo enorme 
e estupido de cargas que ha n&-ta cidade, e 
que faz com que se pague muito mais . pell1 
carroça que transporta os generos nas ruas, 
do que pela taxa de t ransporte ao seu des-
tino. · 

O SR. YL.'\IÚ.ES - Muito menos; pa~e 
120$000 por uma carroça da rua da. Saude á. 
estação Ceniral. 

0 SR. MARCI ANO DE 'MA.GALHÃES dá UDl 
aparte. · 

O Sa. CosTA JUNIOR-Mas será. bom director 
quem depois de oito mezes de administração 
vem por meio de seus amigos dizer que não 
tem culpa elo mal feito ~ 

0 SR. MARCIANO DE MAGALHÃ.ES- Sera bom 
c;:ue o director vá. desca.rre,<>ar os carros. 

O SR. CosTA JUNIOR- Elle não vae descar
re,<?&r os car ros, mas deve fazer com que os 
seus subordinados cumpram o seu dever. · 

E si não póde fazel-o, então deve pedir a 
sua demi!!são. 

o SR. MARCIA.."'O DE MAG.wiÃEs-E' o d&
s~o de muito pretendente. 

O SR. CosTA JUNIOR-Para. que rebaixar 
ta.nto a.s discus-sões 1 Pela minha parte. nun
ca. fui, não sou e nem quero ser empregado 
publico . 

Quem está. fazendo accusações sou eu. 
Não sou pretendente a nenhum loga.r na 
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Estrada de Ferro. vv. Exs . hão de ft~r.er 
justiça de acreditar que não defendo a ca.usa. 
de pretendenres a directorw. da mesm<L eS
trada. 

O SR. MA.R.CIA:-.10 DE i\iAGA.LHlEs-Ning·uem 
fa~ essa injustiça. . 
. O SR. CoSTA .JuNIOR- V. Ex. acaba de 

dizer que o director, na. medida de suas for~.as, 
tem tomado as medirlas necessada;; e como 
representante na na.;.ão respondo que as pro
videncias do Sr. director niio teem sido cum
pridas. 

Qual o desenlace Jaquestão, desde que elle 
se julga de>autorado pelo.'S seus Stlbordina.
dos ~ 

e:ltt•ntht dispõe c\e 34 tren,; mixtos, entre. 
tanto ... 

('f'NJt;ftlll·gC dij{GI'CIIt es U)J~l'k$ .) 

O SR. C<k.""TA .Ju~rost - A estrada de ferro 
dispõe de 2.400 carros. Tom;mdo deste nu
mero lt3 -para ir, lt3 pa.nl. voltar ; lt3 
para descarregar. temos a possibilidade de 
800 caiTos para. Cô.rga. diarl,mente. As ma.
chinas podem carregar 15 a li wagons ; mas 
sejam sómente 15. Dispondo a estrada de 800 
wagons dla.rios. temos a possibilidade de fazer 
cerca de 43 kens. Pois a estr-a.da só faz 
actualmente 34 trens ; e jâ Yiram a razão 
dada em aparte pelos nobres deputados ; é 
que est.e numero de carros, em vez de ser 
utilisado no trafego de mercadorias está 

O unico caminho a seguir é pedir a sua servindo de armazens, demora.ndo 4 e 5 dias 
Jeruissã.o. nas estações patoa de;;carregn.r _ De modo que 

O SR LA.URO ).{GLT.ER.- Y. Ex. de,-e com- pa.r-<l. esta tlirectoria. só podet"<i. haver mate
prehender que não e tão facil conseguir a.r- rial sufficiente quando, precisando de 1.000 
m:.zens e remoYer as multiplas ditficuldades. caiTos, por exemplo, o governo ponha a sua 
Em Santos dão-se os mesmos factos. disposição 5 .000 . 

O SR. CosTA. Jt::l'i'l~R- Quem dis,-;;e a. v. Ex. Para triste clecepçii.o para os que estuda.m 
que a crise de Santos tem por causa a in- as ca\Jsas do desC<l.labro lla Estrada tltl Ferro 
sufficiencia de trens para importação d~< mer- Central ! Quando se a.U~o-a tàlt.u. de material 
cadorlas ~ para dar sabida <i.s mercadorias e com isso si 

v_ Ex_ , engenheiro como é, não deve igno- <tugmentar <\ renda, a sua clirectoria imruo
rar que quando ha escassez de material para bilisa centenas de carros, que, postos em tra-
0 trnnsporte la.nça.-se mão de dous meios: des- fego, levariam centenas de toneladas de ge-

. _ neros aiimenticios para o pobre povo do 
occupa-se o ma1s depressa pos~Ivel_ os tt•ens interior. . 
que chegam e augmenta·se a • eloc1dade dos _. 
mesmos. I O SR. CoSTA Jul\Iott - Tenho.]a. toma-

• _ '" do tempo demais á cama.ra. e vou concluir 
O_ SR. LAURO Mt:LLER:-A~nlm nao tem ca- com um ultimo argumento. E' preciso consi-

pactdade para grande >eloc1dade. derar-se ainda si pelo lado economico, 
O SR. CosTA Jt.?>IOR-Engenlieit'O como ·é. e competeuts a actnal direcc:.ão da Estracla 

não devia V. Ex:. dar esse aparte, porque é de Ferro Central. 
uma heresia.. Em uma estrada de ferro tanto maior é a 

Quantos traus tem a estrada de ferro? renda quanto m<.üor é o traf~o. Isto é um 
o SR. LauRo Mv"LLEB.-Não sei. principio absoluto, que só teve uma excepção 

- a actual administração da Estrad<t de Ferro 
O SR. CoSTA JUNIOR-A lillha da Serra, na Central do Bra.zil ; na qual quanto mais 

2' secção, póde ter trens com intervallos de augmenta o trafego. mais climinue a renda. 
2õ minutos; podendo nella. funccionar 53 trens v. Ex. vae ver _ 
e si applicar-se o systema de estr-adas da. Em 1888 a estrada de ferro rendeu a 
Belgica, em vez de 53 poderemos fazer entrar quantia, de 12.5í3:000$(administra.çãó do Sr. 
em serviço 100 trens, talvez. Ewbank). e teve de lucro . liquido para a 

0 Sa. LAURO MULLER. -Mas · falta. e ha n~o 5.632:000$. 
outras causas. (Ha our1·os apartes.) - Pois actualmente rendeu 16.500:000$,. e 

. o SR. Cosu JU!I.-:IOR-A estl'ada. tem can~- teve de lucro liquido 3 mil e poucos contos. 
:L"" De modo que com o augment.o do tl"cl.fego, 

Cldade para o quintnplo. devendo a. estrada apresentar uma renda. li-
.O SR. MARCIANo DE MA.GALÃES-Então V.Ex. quida de 9 .000:000$ só apresentou a de 3 

v
1 

a. administrar a estrada para conseguir tudo mil e poucos contos. _ 
SSO. Ora, pergunto a VV. EE:xs- a personah-
0 SR.. CoSTA. JUNIOR-Não vou, ma.s v. Ex. dades aparte : é praciso um argumento mais 

dize
ha de poupar-me 0 trabalho e 0 desgosto de valio;o para provar a incapacidade desta admi
....,, r, p •rque VV. Exs. interrompem-me de nistração ~ 
- modo, que esklu ha uma hora a querer O SR. RETUMB.\ - Infelizmente morreu o 
proyar que não ha falta de material, que a Sr. Ewbank. 

C:LlDara. Y. \' -iS. 
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O Sn. CosrA Jv.xwR- Todos n os conhece- Reservo-me para o fazer si me for }'O>sivel 
mos no Brazll o engenheiro capaz de elevar o f:>.llar em outra. discussão ... 
nivel da Estrada de Ferro Centrul. Toda im· Excrimi.nando-se as Yerbas dP.stinadas ao 
-prensa, todo commercio desta capital e do in- serviço de postos é facil provar que as eco
ierior, o proprio pesoal da estrada reclama a

1

nomias aconsel1K\da.s pela commissiio podem 
presenÇ<J. do engenheiro P~sos . ser elevadas a 1 O: 000 contos. 

~~!:que nã.o ::_e attender aos _reclamos d~ r o SR . Omc1c,\.-A commi~aão i~m estudo 
-opm~a~,po~CJ.';le nao se colloc.o1.1' alh um br~z1 lei· \sobra i::;to. 

-como dil'ector daquella estrada, tez deita um O SR . . eo.su Jl~'\'zoR-TeJ!do de sentar-me, 
rodLstmctiS>lmn. que pot·sua altacapa.cJdade., . 

modelo de pontualidade e segurança, wrno.n- Sr. pt·es~dente, IHLO l!~ íaz,l·o s:!m cham<tr 
do-se inve.i:J.da. pelos estr-J.ngeii·os que nos la. •\ttenc;.ao cht c.omm1s"<LL paro. um facto que 
-visitaram 1 c<tusou verdadeu'é\ :.mrpt•e,;a. e que s.~ Pncon-

. . tra na. propost<t do ministro da a.gl'icultlll'tl.: 
Sr. pt-esulente. 'flara se e:1tar os gt"ancles 

1 

refiro- me aos melhor-amentos no porco de Pc1•. 
ma.les. }>rP_sen~s pa.~J. que _nos possam?·' col· n:>.mbuco, onde da-se nm facto que poderei 
locar a admm1straç.ao na :ma. verdadetra. ?-1· cha.mar um facto uni co. 
tu~,bast.."l. -~penas ~ue.oSr. ~cot·~n~L AgUlaL'I Gasta.- se uaquelle port.o, :\r. pr~hlente, 
se.ta. a.provettaV._o M l>U~ e,pecialHl~e, no com o pessoal 195 cantos; este pesso;Ll q~e 
.corpo de bombe1ro.s. cham,mdo lHr:t. ~quelle percebe 195 contos trabalha com 11m matertal 
.~oga.r peS:Joas ma1s competentes .que ttnhn.m no va.lor de 40] 
Já. da to provas de sua. alta. capacidade e~ t• ·da Isto, s~ por $i é um escandalo muito ma.iot· 
a gente . conhece e reclama a nomeaçao do se to!·na, Jlorque. alem do pe:;~oa.I existente e 
-engenheiro Passos· quP- e remunerado cop1 195 contos. ainu<l .~ 

O SR. Droxrsro CE~QUEIRA - O irnmedin- pede, para a fi scn.lisac;:.ao do pas~oal , 40:000:;:. 
·tamente responsavel pelo tmfego da E~trada De maneira que temos 235: 000$, par:1 o pes
. de Ferro é o c~ 1efe do tmfego Dr. Rademaker, so:tl, e 40 para o ma.terial! 
que serviu com o Dr. Po,sso5. Creio, Sr. presidm1te, que ist.o foi um en-

0 Sa. COSTA JvNlOR- o Sr. Ra<lemaker cru.uo da proposta e e~tou ce1•to que a C?m· 
~ uma das glor·ias da engenharia nacional e nli~são de or.-:amenkl n\rit de~app!!-rece:r tsto 
o muito competente para. dirigir 0 trafego. que, alem de ~ro á nac;:ão, cobriria este Cen· 

gresso de rethculo. ' 
O Sn . DIO).TSIO DE CERQrrEIRA-E entre- Na Bahia, Sr. presidente. n~ obras do 

tanto este mal no trafego trouxe-o .elle. respectivo porto, ha um peS:>O<tl quep,:rcebe 
O SR. CnSTA .Ju:-..'IoR-V. Ex. ignora que o ZS: 0000 de remunera!:.ão. com o material no 

Sr. Ru.rlemaker entrou para a estrada !:a va.lor de 2:000SQ00. · . 
:POUCOS dias ~- .. Eu a.c!lltn. melllOr que S:! de::.se ao pes::~ 

es..~s tlous conto;; e mais os 26 e desde J<~ 
O SR. DIONYSlODE CERQUEllu- E depois que manda.ssemos que elles fe;o:::em cuidar ue ou· 

e!le entrou é que se deu isso. tra cousa., porque podem em qualquer outl:O 
O Sa. CoSTA J1iNÍOR-0 Dr. Rademaker en- ra.mo de actividade humana serem ma~; 

-.contt'Ou a. estrada em plena unarclti:J., e utei:; ao Brazil - . 
IJOr si qua.si nada. póde fazer·. Ha. Sr. presillent~, tnml1em, !l O porto 1.1~ 

A regularidade do tmlego dep~nde U.a re- Rio Gru.ntle. despe~a:; q tlc se acham 1llJ:J.;i 
gula.ridade da. administrac;.ão. Sob athninis· nas m e:;IhM condições; e:;ta.~. :porém. não po
-traçã.o in1tnbil e impossível trafego l'e0ular. dem ser examinadaa são a vo!s (l' vi-<~<.,tlx . 

Espero ter occa.sião de voltar a tribun~ P.a).'(l 
O SR. DIONYsro DE CER\l'l'E!R.\-Eile tem es- fll&er· sentir a neces~idade de serem ellmma· 

ta.do de perfeito accordo e é um grahde a:umi- das semelhante~ despesas, cuja improficl~id~
.rador o Sr. director. ae JÓ. t'.lH!gou ao conl~ecimento _da. commiSS<\O 

O Sa. VINHAES-Muitos navio;; t ?.em se per- e ~ei cr,ue ella. eco?-Omlca e J_Ja.triOttca <:<>tno e, 
dido por falta de um l.:om l·iloto; mas muitos tratara üe remeclml-a. (Mtttto bem. mtmubem. 
-teem se perdido levando a bordo bom piloto, O oraclor J muito comprimentado.) · 
;porque o L'Ommandante não o quer salvar. A discus..<iio fica adiada pela hora. . 

O SR. COSTA JUNIOR-S'I bstitui ndo o Sr. Passa-se tL hora destina.da ao exped1~ntc · 
.. Aguiar pelo sr: Passos, estou convencido de .o SR. 1• SECP.ETAtno 1~ 0 se.,nuinte: 
·que a. estrada. voltaria. a. gosar do credit.o 
enorme que go'OU em outros tempos. 
· Sr. presidente, a. questão da. estrada de EXPEDffi?I.'TE ·· 

•.ferro tomou-me todo o tempo e· eu não posso 
entrar como deseJava na. a.na.lyse das ques- Otllcios: Do Sr. Jos~ Freire Bezerril Fon 
.tões do orçamento. iAlnel!e, de 27 de ::tgosto proximo pa..•:sallo· 
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commu;'li~ndo haver ne~ data assumi4o o 1 Mas, o que se cliz. no principio de~te aparte 
exe~c\clO do cargo d~ p~·es1dente do. C~at<t.- q~e o.oru.dor protestOtl, nã.o ~ exacto; porque 
Inteirada e á commts:i<LO de coostltUIÇ;.:.to e nao su o nobre deputado l!a,·itt emittido uma 
poderes. . proposição condiCional r. se referia ao caso 

Reqnenmentos : em_que o projecto fosse <tprcsentado sem as 
Da Companhia Estrada. de Ferro e Mina'> de a~Signatmas dos seus autores, como porque 

s. Joron~~o. pe<~indo pror-ogaçi"Lo do prazo o oratlol' _não pó<le c:onsiclerar·s~ C?mo ra.?,endo 
que lhe 101 ooncedrdo para execução das obra.s par~€ d~~te concerto do sebastra.msmo com o 
tle que e conce<>..sionario.- A' c:ommb-são de cler:lCartsmo c por uma razão muito simples. 
orc:-.J.meato. Sr o no!we deputado lhe . tivesse at tribuido 

De .R'cha.rd .r. Reid representante no Bra?.il intuit~:> :;elJ :stial~ i ,;t;~~_. re~[.lOUderin. ao noiJre 
da 1~"vsi!JI"rl_''lld Bl·a~i/.i(m Telr;qrll.ph Company, deputado C?ffi o :;Ilencro. uetx:tmlo Citlü os seus 
limit,~, pedmdo par--;~- ligar por meio de um coUegns o JUI;;:1-~cm. 
ou m:us c:J)J_OS electrtco~ sub-tluviaes as cida.- O S1~. BEvH.,\QL\.-Xão ~eria capaz de !àzer 
eles de Belef!~ e Mapu._us, medeante certos e;;ta. injusti~;~ V. Ex. 
favore;::.- As comm1~sue.s de ol;ras publicas e de orçamento. • O SR. BADAJtO"-Si s:e referisse apenas ao 

Da Empl'ez:t Industrial e Constructor<~ do clericali8mos, não protestarh• porque se tem 
Rio Gra.nde do Sul. pedindo isen~fio de di· :~lgmn timlo de honm ó (J ele s~r ultrn.mon
reitos para o material que tem de importar, funo. 
destinado :~ execução de cliversa.s obras ele O SR. BEnUQT:A- Y(1 S. ·Ex. que fui 
que est.ã. encarregada.-A' commissão de fa· justo . 
zenda. 

De Alberto Pedroso, pedindo permissão para. 
fundai' um banco, com r.n.pitaes estrano-eiL"os 
com a ft\culdade de emiltir' n.te o maxi'mo de 
:!00. 000: 000~"000 . -A' commissüo de razendu.. 

O SR, PRESIDEI'iTE declara haver: telegrar
phado aos go;-ernadores dos estados do Ama
zonas. Ceara, Espírito Santo e S. Paulo, afim 
de providenciarem sobre as vagas ctei~adas 
nas representac:.ões dos mesmos e;;tados pelos 
Srs.Manoel Ignacio Beltbrt Vieira .. rosê Freire 
Bezerril Fonteuelle, Jose de Mello Carvalho 
;1-[uniz Freire, Bernardino de campos e João 
Alvare:> Ruhiii.o Junior. 

O SR. BAD,\Rú-0 :~.pa.rte não contesta. neste 
ponto a verd:1de. 

Qua.ndo S. Ex. mais adeantP. declarava o 
que se devia entender }:>ela bandeira nacional; 
que não er-a na sua opiniflo, o symbolo de u ma 
seita philo::ophica, o orador deu um outro 
aparte e que não está exact.tmente Ü'".tn._<:er-ipto 
no discnrw do nolJre deputado; disse que si 
o proprio apostolado positivist;~., si os nobres 
deputados positi·•istas que teem assento neSta 
casa. l1aviam dechu-ado que a. bandeira ex
istente não e syrubolo de uma seit<1; o on-:.dor e 
os seus companll eiros nrw tinham o d ireito de 
>irem publico continuar :J. sustentar que era. 
symlJolo de nm:1 seit;;\. 

O Sr. Bada.ró - Yiu que 0 .Dia,·io Fazendo esta l"ectiflcação prec.isa. dizer ao 
~lo Conpresso publicou 0 resumo de um dis- nobre deputado que retirando a sua assigna.
curso rwofericb hont.em pelo nobre tleputaclo tura deste projecto nlío e incohcrente, porque 
elo estado do Ce:J.rá. no qua.l vem dous apar· no Congres;;o Constit uinte teve de diri ~ir a. 
tc:1- o.ttribuidos ao orMor. pala' m tto me.~ mo nobre cleputado, tmtnndo 

Precisa. fazer uma pequena rectifica~-ii.o a desta. questt.o da bamleir:\ e dis~e a S Ex. 
respeito delles porque n~o foram alli collo· que o que o mugoa.v:a.n~:;tarepul~lica eram as 
cados com a dh·ida exuctidã.o. Quando 0 ! maculas que os posttrnstas ha.nam lançMlo 
nobre deputado se referia ao pro.jecto ue re- nella. . . . _ 
forma ela ban·ieira naciqnal, flisse que si não O SR. ~E'ilT.A.QDA- :;l.Iaculns, ntt opmiao 
co~hece~ os signatarios do projecto attri· de V· Ex. 
bull-o-lna. a um concerto do sebastian:Usmo O SR. EAD.illÓ - N:J. OJliuião elo orador.sem 
com o clerk'ltlismo. duvida ; e presumia f\üla.r por conta. de muita. 

Em seguida a este enunciado do nobre de- gente bóa deste paiz. 
putado. appn.rece o aparte em que o orador Portanto·, si vem declamr que retira. a sua 

· pr~testou contra esta. proposição 1> affirmou a assignatura do projecto. não e incoherente. 
retirada da sua assignatura do alludido pro· Procurando guardar as conveniencias pre
Jecto. cisas, não se apressou em apresentar esse 

~ra._, na verdade, quando o nobre deputado projecto, que foi àl)resentado por um nobre 
em1ttiu esta. proposição, o orador tlecla.rou deputado, t."\mbem militar ; estava resolvido 
que estava resoh·ido a retirar a sua assigna· a collabor-ar nelle, mas o que se passou obri-
tura do projecto, como de 1\J.cto d~clarou â.lga-o a con"fit·ma.r a declaração qu~ fez. . 
Camara. dos Srs. Deputados que a tinha reti- O nobre deputado, autor do proJecto, })9r-
l'ado. - mitta. ao orador que o diga ; nã.o foi correcto 
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quando se dirigiu em tele,"'''"amma a to·los os 
gov~rnactores cq~sultando-os a respeito delle. 

S1 o prOJ ecto Ja esta v a su bmettido ao conhe
c~mento da. Cama:ra, nenhum outro poder de
VIa ser ma1s OUVIdO em relação á. sua. op:por
tunidade ou inopportunidade. (A.1wiados) 

Attendendo a estas explicaçües e ao modo 
pouco regular porque diversas guarnições se 
t.eem pronunciado a respeito do projecto, de
clara a S. Ex. que como deputado não póde 
deliberar nesta materia deante da 1orça ttr
mada. (3fttito IJelli, "wit J uem). 

crea_ção desses lazaretos, principalmente no 
Para e em Pernambuco. 

Em consequencia das difficuldades que 't'e
sultam dos navios qne dema.ndam os portos 
do norte serem obrigados a vir a Ilha Gra.nde 
faze~ quarentena., já se tem dado 1\l.ctos no 
~ara que o orador julga não serem desconlle
Cidos_ dos nobres deputados, porque teem sido 
referidos ~'ID telegrammas publicado;; na im
prensa. desta capital. 

O vapor Lrm(mw; pertencente :\.linha que 
faz a navega(·ih directn da In!!laterra pam o 

O Sr. Cantão lembra que se niio fura l'arú., cheg-J.ndo ao porto deBelem e não ten
a impo· tancia do ussnmpto de que se Yao oc.. do livre pmtira, porque vmlla de Liverpool. 
Cl!Pat•, cel'tlllnente não vi tia a trilmn:1. em- porto considePado in!ecciona.do, foi intimaclo 
bora. por a.lguns momentos, fati~ar ainda mais para Yir á Ilhu. Grande fazer quarentena· 
a attenção d:t Camara. (N,1o apohdos). mas o commandante preferiu voltur para~ 

. O Sr. preside_n~e ha. de se t•ecordtl.l' ele que Europa. levando os passageiros, ou deixar o~ 
amda no dommw uo goYerno passado veiu que quizessem n.:~ íiba Barb~da.s. 
remettida a Camara Uln<t mens gem do Poder Ainda hoje talvez os nobres deputados 
Executivo, acompanhada de um projecto de lessem outro tele,"Tamma publicado no P~Xi:;, 
reforma parn. o seniço sa.nitario da Repu- refel'indo que um vapor procedente de NOY<L 

bli.r~ensagem e o projecto foram remettidos York, não tendo livre pratica no porto d~ 
a commissão re.c;pectiva. e esta deu 0 seu pa- Bclem preferiu voltar pal'a os Estados Unidos 
t·ecer favor~vel. Depois da mudança politica a. fa~er quarentena aqui. 
que houve. já no domínio do actual governo, Estes e outros factos, que provavelmente se 
o nobre deputado pol' S. Paulo. o Sr. Cesario repetirão, são provas sutncientes da necessi
da Motta, requereu que fosse ouvido 0 gover· dade de esta1tllecer-se um laza,reto no estado 
no a resJleito de~t~ mesmo assumpto; a Ca.- do Pará. 
ma.ra as;nm o dec1d1U, o governo foi ouvido e . ~ae offerecer um requerimento á conside
em seu parecer mostl'Ou-se fa.voravel ás dis- raça.o da ca.sa, o qual tem por fim solicitar do 
:posições do mesmo projecto, que contém algu- governo que iníorme se jâ tem tomado al
mas modificações nesse ~erviço, entre as quaes guma meclida :para o estabelec1mento do laza· 
a creação ue mais dous lazaretos,um no estado reto no estado do Pará, e no caso atll.rmativo 
de Pernambuco e outro no estado do Pará. qual 0 loga.r preferido. 

Entretanto, este projecto não tem tido an· 
dam.ento, e tem sido preterido, por outros de O orador que conhece o seu esLado, julga 
interesse particular, quando este é de grande que o melhor local para. o lazareto e a ilha de 
necessidade e utilio:l.ade publica, porque trata Ta.tuóca, que :fica muita.s milhas distantes do 
da saude do povo. porto de Belém. fóra da barra ; mas póde 

Que ha necessidadedacreação de mais dous haver outro local que seja recon)lecido mais 
lazaretos ninguem póde contestar. porque ~.propriado. Quer a:penas saber s~ o governo 
tambem é incontesta;vel a difHculdade que en- Ja tomou proVIdencias, as quaes se tot·nam 
COJ?.t~m os navios, que demandam os portos; urgentes, porque as relações commerciaes 
prmmpalmente no extremo norte do Brazil entre Belém, Estado.> Unidos é a Europa sãQ 
a virem purgJ.r quarentena na ru1a Grande' muito frequentes, e dali sa.hem muitos navios 
que é o unico laza.reto, onde os navios prece-: a vela e a vapol' para este porto, e s:'l.bido 
dente.s dos portos infeccionados podem fazer como é que o cholerc\ ja se manifestou em 
sua quarentena. . Nova-York, parece de toda a conveniencia e 

Um vapor não gasta do Pará aqui menos urgencia que o governo mesmo pela verba
de 12 dias ; juntando-se a esse tempo 0 que sJccorros publicas-, qua.ndo esse projecto não 
elle tem de g-astar no Lazareto e outros doze tenha tido anuamento, ·mande quanto antes 
dias para yoltar ao Pará, alem do que tem de est:l.belecer um lazareto naquella ilha.· ou uo 
empregar na descarga. de mercadorias e des- 1(\,o-ar que for julg~o m1is conveniente: do 
emba.rq ue de pa.ssaheiros, vem elle a perdel' contrario, com a maior fa.~ilida.de teremos o 
quasi quarenta dias, e prejuízos que de seme- Pará invadido pelo cholera, e dahi trans-
lha.nte demora podem resultar ao commercio mittido a. todo o pa.iz. . 
e 3Als particulares, o orador acredita que não Manda, pois, à mesa o seu requerimento. 
os precisa d~monstrar. esperando que elle mereça a a.pprovação da. 

Portanto e inquel>tionavel a necessidade da. cama.ra, 
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D' lido, e fica. sobre amesa o seguinte. 

Requerimento 

Requeremos que por intermedio (ia mesa 
sesolicite a.o governo si tem dado alguma 
providencia com o fim de ser e:;tabelecido um 
Laza.reto no estado do Parâ.. E no caso affir
mativo qua.l o logar para isso escolhido. 

Sala. (lus sessões, li de setembro de 1892.
C,tr.nn.- .·\ . • ~[olltPrteqro. - Mawt Blt~l!if.a>·.
/ ,tdio rlo Bru;ii.-Pedro Che1·mont. 

i:1. sua justa condemnaç-iio). . De sot'te que o 
meu requerimento de hontem, sou o I• a con
fessar, deixou de ter razão de set· e o repro
duzirei segunda-feira, 2L si neste dia a com
missão não tiver apresentado o sau parecer . 

Apresentem os subterfllgios qtu quizerem, 
appareçmr. quantos sopllismas •~ ímagin(1\'ão 
possa. engendrar, o ta.cto é que<\ inlelicidade 
com que loi aventada idcia. tii.o gl'l.\nde, de tão 
elev:ula~consequencias,mas que a meu ver não 
tbra.m perfeitamente pon(Lerada,; upportuna
mentc, G que 6 ru.e'o e que n.gitad;t C:-lta qne:>
tão, c::o!locad;~ no pe em que se :~ll;t, não po-
demo~ absolutamente permittit· que a Camam 

O ~r. BevHaqua. - Snn obri!l'auo u. deixe de se pronunciar de um mO<Iodelinitivo 
dizer algumas palavras, em vista das ·óbser- sohre o assumpto. Não podemo;; deixar llc:w 
Ya.çóes feitas pelo nobre deputado llOl' :\lina.s, um instante sob uma. ame:t•~l au;<u8tiosa 
o Sr. Badaró . Realmente. S. Ex . tem 1~ no;;.'S<l. ba,ndeit·:l.. isto e, ela. a.mea<:n. de nina mu· 
em reclamar contra o rigor das suas pa- danÇ<\ injustificavel o symbolo :S\gl·urlo un. pa
lavras, porque reGordo-me de que S Ex tria! Que papel representariu.mo.; no paiz e 
não as proferiu rigorosamente taes como no est• an:!eit o? Espero, poi~. (]lW a. oo tmnis
v~m no resumo de meu discurso. são de legisht~<lo e justiça me ponpal'ú. o t.le;;-

Felizmente, o nobre deputado. dotado de g·osto e constransgimenro de m i,; uma. \'<'~ 
~ntimentos de justiça, nem de leve a Yentou occupa.r esta. tribuna IJ<~ra pe<lir o s~u l)(l.re
a idéa de que houvesse a. menor intenç•iio cera respeito .. 
nesta. incorrecç.ão com que os sens apartes o SR. SEVEJ.INO V rEm.A-A commissão pa
foram apresentados no resumo publicado no rece que não quer mais trn.balbar nesta 
Diario do Co•··rve.jso. sessão. 

Foi natm•almente uma coma. feita de me· 0 Sn.. BEvJJ.AOUA- :Mas nós temos a lei ; 0 
moria., e era fácil de escapar um engano na. regimetlto ; a.ppellamos para. 0 executor ela 
reproducção fiel das pala vra.s ; sendo verdade lei e ba vemos de chegar a um fim . . . 
que o pônsamento de S. Ex. està. mais ou 
menos expresso. O SR. SEVERI;xo VIEIRA-Bem, entii.o é C<l.SO 

Feita. a sua reclamação, o nobre ueputa.Uo de a.ppellar logo. V. Ex. interponho. logo a 
a.dduziu alguns argumento~ justificativos da appellaç~ em termos pam não perder o 
attitude que continua a manter em reltu;.ão prazo.·-
ao malfadado projecto que pretende sub- O Sn.. BEVILAQc.-.. - Não perderei o prazo, 
stituir a bandeira nacional. S. Ex. disse pode ficar desca.nç.ado porque sallerei agir e . 
que hoje sente-s3 coagido. Não sei si a ex- ser pertinaz. tanto quanto merece tão jmpor
pressão deve realmente ser <>Sta.; mas o que ta.nte asmmpto. 
li facto é que sinto tambem como S. Ex. Desdejà, a nobre a.utorirlade, a quem com
que ha alguma cousa de mal feito, de muito pete executar a nos.'<a. lei interna, estou certo 
mal feito pa.ra patrocinar a passagem do não recusal".i. seu concurso patrioti.co, para 
projecto, e llontem no meu iliscurso tive que, de uma vez por todas, resolva tão im
()CC3.Siã.o de aUudir a esta circumsta.ncia, portante questão. 
quando reclamava a V. Ex. pelo cumpri- Antes de deixar a tribuna, tenho obrigação 
mento do artigo do regimento, que .manda do corroborar a. a.tlirmativa._ citada p~lo illus
~ os pareceres para entrar em ordem do tre deputado por Minas, no seu discurso de ha 
dia logo que se finde o p razo de estadia nas pouco. 
commis>ões . S. Ex. disse que os positivistas affirma.vam 

Hoje verifiquei que estava enganado e que que a nossa bandeira. não e a bandeira positi
v. Ex. não andava mal, nem tão pouco vista. Não quero ter a pretenção de merecer 
excedeu o prazo a 1llustre commissão, visto o titulo de positivista ; não posso ornamentar
que a 'data. em que o projecto foi apre- me com elle; mas, pelo pouco. conhecimento 
~ntadu e . que oã.o me occorria. no momento, que tenho dessa. grande doutrina, pelas rela
e a. de 1 de setembro, mas só em 6 desse ções cordiaes que me desvaneço de entreter 
mez é que houve numero para ser a.ppro- com disti:nctissimos·cida.dãos sympa.thicos, como 
vado e considerado materia. de deliber~o. eu e outros cabalmente tlliados a esta. grande 

Tomei para. ponto de partida a. data da escola regeneradora., mantenho a S. Ex. a 
a.presenta.çlii 1 do projecto-; não me ocoorrende afih•mação 1JUe :ftz. A nossa ba.ndeira. nacional 
no momento o dia de seu a:po~nto. (Me- está. muito I6nge de ser a ba.odei'l'a positi
lbor seria. que nesse mesmo dia tivesse tido vista. ! 
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O fumta.dor desta iocompa.ravel escola plti
Iosophica. e da religião dtt Humanidade esta.be· 
leceu q 110.1 devia. ser a bandeira pos ti vista, e 
assevero a.o nobre deputado que . a. nn:;s(l. .;: 
muito divArsa d<t P.st.a.belecida. p!llo incompa
raYel philosopbo e septemathisador.dos conllo
cimentos llumnnos. 

E' verdade que por uma coincirlencia da. 
razão historica. da;; dores tlt1 nos5<~ b:~ndr!im, 
nõs t emos cõres que figul"J.lll n:L outl"J. : mas. 
nem só não está {:(tutrd:tda :\ flbptr..i<;.i.o rl:~ 
bantlei l~J. J>Ositivi:;ta .• c:omo 1;\mbcm. mC'stno 
nns c.'.1·es. lia. rli!ibrença. 

A bamlch·tt lJOsitivist..t ú 1.0tla ele cut· vm·dc 
e circumdllda. de um:\ or·l:t de outm co'•r que 
:;erve pam •lilfcl·enc~<U' as 'li ver,;as JKttrhts. 
E alem (l;t divb,;a polil.ic.'\, trn1. in~cl'ipt<~ a rli
Yis;:~, mornl Vi o•o! [JOH1' ~.wtrl'i que é ~eu prin
cipal ettracterbtico. 

Vê. pOi$, que :t noss<t é muito tli!Terf!nte. 
Por· consequencia, a.ind:t fie.'\ de pé a :tflil·ma.

t iva.queo nobre collego. me at>r ibuiu. A not'lSa 
bandeira. niío c a bandeira }lOS i ti \'iSta.e este lem
ma. grandioso e sublime, queesta.aprfl>enta. e 
um leuuna. univer sal, não pôde ~e1• proprie
dade exclusiv<t desta ou dnquelL'\ escola ; e 
applicavel-o. totlo::: os :::ystemas sochlogicos e 
l'eligiosos dignos ; e ningnem de boa. lü e que 
tenl.a uma. mínima pa.r~elln. de bom senso 
poderá repellil-o. (J.poiados.) 

Quanto li. o.precltu:.ã.o do que :>-e tem passa.do 
em torno de~ta queo:t.ão. }lropositalmente me 
calo, ;~gun.l'dando o momento opportuno para. 
a precia.r todos esses facto:< la.ment.wers, . que 
teriam sido e"itados ,;i não fi>l'a semelhante 
imprudencia.. 

O Sn.. Se:vEm:-;o YrErn.,\.- Apoiado. 
O Sa. BEVILAQUA- Tenho r.oncluido; (.lfttito 

ben~.) 

Yae a. imprimir J.XLl':.1. entra r .no. ordem dos 
tra.baJ.hos o seguinte 

l 'H.OJECl'O 

· N. li C- 180'2 

Em.endas da Cct;;zara dos Deputados ao proje
cto dfJ Senado -<ob n, f1 do con·ente . om~o 
que ~·eorgcmisa o Corpo de Engeihciros Na
,aes c a.~ qw1.es o S elllll.lo <til o llode .da1· o se•t 
consentimclllo 

As emendas da Cama.ra approvadas por 
proposta da commissão de mat•inha. e guerra 
e parecer favo 1 da commis&Lo cte orç;J.
m~nto teem po1 um harmonisa.r de modo 
mai~ completo o regulamento tio Corpo d& 
Engenheiros Na.vaes com o reg-ulamento do~ 
arscnn.es. p::ru. o. tlireção de cujos seniço,ç 
technkos lbi .iustamente ct·e:ulo o me~mo CO!'· 
po. obf;t:ntlo-se a::osim maiores vn.nt.u.:;cn~ p.Uil 
o servi1;o •la 1wmada. sem :~ugrm•nt.n de des~ 

'
Jc~~~ o a~nw.~ com • •conomi:~ 1~u·u. O> ~..~ • f •'l!s pu. 
>llcn~. como loi rocouhrcitlo p··la cnmmi&:~o 

t.lu nmriulu~ o !fllorm do pl'opr ln &m:ulo. a. 
fJIIalu nrmlrn•~nwnt.t: opirroll pclu. :tptn•ov;u:fi •• 
du~crncnohu dtl Cama.t•a. 

lte.kit~Ldl\~. pot·em, 1mlu Sona•lo rtl ~nma' 
•hLs •llnr.ndas da C:Lrnat•a, não sóml:n tc d1;i· 
xarti. de consc:,;-uil'·$() o fim que ~o Linlm em 
vist11, eorno to··n:tt'-8e·ha o r cgul:uncn tu 
do Cort>o de En~cnhcit'Os N'o. \;t\t~s m:Lis 
irnperl'cito do que pelo projecto primitivo, por
quanto o..s emenda.s prendem-se totln.s uma.-; á:: 
outr-JS e sômente de seu conjuncto resultariio 
as vantagens t\lludida.s. as quaes nã.o se darií{) 
pela approvo.ção a.pena.s de parte dcllas. 

A commissüo passa. a justificar as emendas 
rejeit>Ldas pelo Senado : 

Emenda a.o art. 3• 

O numero de engenheirog exigido pelo ll.rt. 
2" do regulamento para. as diversas secções, 
que não ioi a.ltemuo pela ememla ji~ appro· 
vudn., ê de 28, assim distribuídos: 

Secçíio de construcção. naval. .. .. 8 
Secção de ma.chína.s a vapor. . • . . 7 
Secção de torpedos e electrlcldade. 5· 
Secção de artilharia .... : . . . . . . .. 4 
SeC\'iO de hydmulica... .. ....... 4 

Total •. . 2S 

Niio fazendo, porém, o chefe do corpo pa.rte 
de nenhuma. das se...~.ões . pois pelo regula· 
mento compete-lhe a.pena.s a administração 
do corpo de engenheiros na vaes, não poden
do ser· empregatlo no serviço tecbnico dos ar · 
senaes, r estam a~:~ena.s 27 engenheiros, em veZ, 
de 28, que são necessarios, a saber: 

Engenheiros de 1• classe...... . . . 4 
Engenheiros de 2• cla.s:re... . . . • . • 5 

. Engenheiros de 3" classe. . . .. .. . • 6 
Sub-engenheiros ne 1• classe . ... . • 6 
Sub-engenheiros de 2• classe. .. .. 6 

Tendo sidv rejeitadas pelo Senado. algumas 
das ement.las da ca.mara a.o pr.ojecto n ..•. re
organi7.a.ndo o Cor_po de Engenheiros Na v~, 

· ê a; com missão de ma.rir.ha. ~. guerra de pare- . · 'Tota.l... 27 · 
eer, pelos motiv~ que passa a expôr, que a . · _ 
Ca.m3.ra. restabeleç.a.as alludid,a.s~me.n.d.I!S. que .falt..1.ndo . portanto um _engenheiro ~ fi~na~ 
vão 'aba.ixo indica.das,approya:n(l,o-as por, dous l dest'alca.d& :uma. dassecçoes, o que preju~cara 
terços. · . · ·. · · . o serviçotechnico ccirrespond~nte. 
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Foi pa.r-.l. suppr·it· e;,:tt~ 1il.lta.. devida cer ta.- Ires de :ijnda.ntes dos diredores teclmicos dos
mente a ter-:>e contudo, por engano, o chefe ars naes preenchidos interinament:P. por ofii
do cox•pp JH? numero d~s engenheiros pe~te_!l-1 cia~ dt~ Armadtt, que &<1o por· esse modo dis
cenr.es a~ dr>ersas sec~:oes. que a commtssao tralndos das comm1ssües que lhes pertencem. 
de m<tr inha e guerra. propoz, e a Ca.mo.ra a.p· R lltand 11 · · ·- . . · 
Provou a eleva~ilo <lo numero de engenheiro:> . est . 0 <a 1L preJtuzo p:u a. o seryJGI)-
. - • .- ~~~- , . . . . fi d act1--:o ela .-\rmrul:1. e pant o do$ a.;·scna.~s . e da 
~e prumm-a c~:s~ .. ür. f! ~J:~t,r o ,1, Cl~.co. can ° m:tx1m;~ con venienc!õl. p1·eencher ns \'llf.ra.s 
assun completas <t.s secçco, ~ e cou espondendo existentes 110 corpo !e cn"en'·e· . .•. . d 11. rr 1 · ,, ,· · . .. t ,., .. 1ros n(l.vo.es •. 
a <:<tu.t u~na c as U~l en,en .1e1ro u~ ptunetr_a pm· oecasiào ue ser clte reor••<mizado · l 't" 
r.ltJ..<>Se, \'ISto ~e rem cm.~o ·~~ Ull'CCtorm::> techm· tindo-se olficiaes que ti veref~ as nece~~~i1as. 
c.l.S do A•sen.Ll de ).Iauuh.t. lmbili'rt"o-"" c r 0 1• A c·•·> .~'lld . · · 

P. .. , • ·' •• . ,. to ::- . , lt . "' ·..: ' "' ' ' •• , .,.. <. ••• e con~emencw. ai.L_Il·lc uc~ ... e au,.,m~n nao tc::;u as,e do :>crvic;o que atrenleu n. ememh d·. c 
:u~r.t•e:;cuno r!e_ tl~'\\pCl'A'\ 1m. apJll'O\·ad<t U! JJO. uo :.l.l't. 4:.l ~ 5• do 1.~~·ubmento ' .t amt~ra. 
emenda ,;uppr·umwlo o :wt~go 48 do rc.!!nla- . _ ·~ . em ques .to . 
menta. resultanclo tla lti eeonomia supe1·ior ao A commtssuo de ~artnhn. e ;.merm é. JlOis, 
•lolJt·o d:t !ll!spez:t lll'Ocluzitl:L [lO I' aquelle o.u· rlc p:Lrcccr f! uc se.1:tm mantidas us emendas 
~mento, lic:andt> :ts.~im :::tl.tisfeita:< :tS e:xigcn- d~t<t C..1.mar;1. ao ]lrOj!'úto •!o Senado reor·ga.
das úo scrriço, com economia pat'a os corres mza.ndo o corpo de engenheJI·os nanws. 
publico~. como ~co_ LI cYitlcnci~tlo pelos pare· Sala das sessões. 16 de seteml1ro ele 1892. _ 
''lll'(~.; elas commtssocs lle mln 'ut h<t_ c 3uorr;~ da IJ,,.<7il c! v S. 1f.JI'co-<, prcsiucnte.- Pa~.<l<t 
r,a,mara e do Sen;ldo c ela commtssu.o do or- .4.t·1Jollo.-Jl. r alladiío . ....,..Pir·es Fe1• 1·ci1·a.-
<;ameu to U.t~ Ca.mtu·a. JJia!·c iar<O de Jlaqalluies . 

Emcntla.s :ws at·t~ . s·. 10 e l"pal'te do art. 12 

Es!.:J.s emend:ts teem por fim tora:1t' mais 
completas as provas de habilitaçüo o. quo 
teemde ser submettido5 engenheiros t\Iumnos 
para a promoçilo a, sub-engenlleil•o; de segun
dn. classe, exi:pndo-se-lhes ta.rr. bem, além do 
exame pratico. a dem·!llstra(~1o de conlle
cimentll~ t hooricos relatims ús respectivas 
e.--pecialitlacles,o que é de toda. a. importancia, 
porquanto, depois de:>ses exames, t2t'ioos sub· 
eng<>nheit·os de praticar durante tres annos e 
não poderão fazel-o com o proveito conve
niente si não tiverem os conhecimentos theo
rico$ indispens.1.veis. 

Emendas aos §§ 2', 3° e 4'' cio art. 23 

Estas emenda.~ srw consequencias da emenda 
ao§ 5" do mesmo artigo, j á appnwado pela 
Camara. e pelo Senado, pois passando a. set' 
1eita sómente por antiguidade a promoção a 
engenheiros de 1" cla..."'lC, tJruou-se ta.mbem 
necessario alterar as proposições de antigui· 
dade e merecimento para as promoções às 
classes inferiores. 

. ' 
Emenda ao a.rt. 49 § 5' 

Emcnd:ls d:'l C:~m:t1':\ do.s Dep:ll ittlo~ ao projecto·· 
do S~nado soo n. H d" 11:1(12 

_Ao <trt. 3.• Em ...-ez de- quatro -diga-se
cmco engenlteiros de I" classe capitães de mar 
e guerm. 

Ao art. S. o Em yez de - e~ame pratico -
di~a-se - exame. 

Ao art. 10. Em yez de - exame prat ico - · 
diga- se - exame de que trata o art. s.• 

Ao art. 12. Em yez ele - exame pratico 
diga-se - e:s::a.me. 

Ao a rt. 23, § 2. • Em -vez ue - tres quar tos. 
-diga-se - dous terços ; e em vez de - um 
quarto - um tP.rço. 

Ao § 3. • Em vez de-dous ter<:.os e um terço· 
-diga-se- metade. · 

Ao § 4.• Em vez de - metade por antlgu.í· 
dade-diga-se-um terço por a-ntiguidade - e· 
em vez de-meta.cle por merecimento - diga
se-dOU$ terços por merecimento. 

O art. 49, § 5." Substitua-se pelo seguin-
te: . 

Fica o governo autorisado a preencher o- · 
quadro de engenhei:ros navaes atlmittindo os 
otlicin.es do corpo da o.rmada que julg-ar habi
litados, sendo consideradas como· preenchidas 
as vag::.s que tocarem aos·officiaes de que trata. 
o paragrapho anterlor. 

§ 6.•· como· no §'5•. 
O art. 50. Passa a ser art. 49. Sendo o quadro ' de ·engenheiros·. havaes 

fixado n.o regulamento n.pena.s o necessario · Camara. dos Deputados, 9. de Setembro ·da
:pa;ra, o servi~d dos arsenaeS e não havendo 1892.-Jocro Lopes Ferreira Filho, presidente; 
presentemente engenheiros em nümero sufll-· -Antonio Aze,·edo, l o secretarlo.-Antonio
ciente para.'~onipleta.l-o_. _estão·.· .dive~ Ioga- 'B'or!JeS de Athayde Junio1·, 2• secretario. 
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P roj?c :o n. ll de fS()2 .-indo •I<> Senar\o e <[Ue 
·reorg:~n i•a o co••po lle llngenheiros n~va-.s 

Art. 3. • O quadro do corpo de engenheiros 
navaes constará de: 

Cl •. \.SSES POSTOS 

Engenheiro chete, in· 
spector geral. . . . . . . . Contl'a.-a.Jmirante 

4. Engenheiro~ d2 t• 
classe.. ............. C;\pit.ics de Jnt\I' e 

guerra.. 
5 Engenheiros (le 2• 

c !asse . • . • . . . . • • . • . . C:\ pi ri~e:s de ft",lga ta 
6 Engenheiros de :~ · 

chwsc........... . . . . Ct1pitii.es-ten cute~ 
6 Sub-eng~nheiros de I" 

classe. . . .. . . . . . . . . . . l" tenentes 
6 Sub-engenheiros de 2" 

classe.. . . . . . . . . . . . . . 2'" tenentes 
Engenheiros :1lmnnos. Guttrdas-m:winh:l. 

Art , 8. • Findos os dous :1-nnos, serão os en· 
genheiros-a.lumnos submettidos a. exame pra
tico, afim de demonstrarem si tcem ou não 
aptidão para a especialidade pa.1·a que tiYerem 
sido designados. 

. Art. 10. Nenhum engenheiro alumno po· 
dera ser promovido a. sub·engenh~iro de 2• 
classe sem que tenha. approvação no CUI'S() 
pratico. 

Art. 12. Os exa.mes praticos serão feitos em 
acto publico, em presen~.J. de uma. commis:;ão 
de engenheiros <te 1"" ou de 2• classe, nomea· 
da pelo Ministro da Ma!'inha. 

Art . 23. Na.s promr;ções do corpo de enge· 
nheiros na.vaes serão observadas as seguintes 
regras: 

I•, as vagas rle sub-engenheiros de 2• classe 
serão preenchidas por antiguida.de, .pelos en· 
genheiros-alumnos ; 

2", as. vagas de sub-engenheiros da I• classe 
serão preenchidas na propor\.ão de tres quartos 
por antlguidade e um quarto por mereci
mento ; . 

3>, as va.,''M de engenheiro de 3• classe serão 
preenchidas n:~ proporção de dous terços por 
antiguidade e um terço por merecimento ; 

4•, as vagas de engenheiro de 23 classe serão 
preenchidas na proporção de metade por an
tiguidade e metade por merecimento. 

DISPOSIÇÕES TR.ANSITORIA.S 

.Art. 49: 
1. o Para o preenchimento do quadro do 

corpo de engenheiros na.vaes, o mini~tro da 
ma.rinba. ta.rá., deale jã., e sem dependencia de 
interstici.o, as promoções. 

2 •. • ·()3; espec!a.listas empregados nos arse· 
naes, que nao forem ofticiaes da. armada, po
derão ser conservados eomo a.ddidos às classes 

correspondentes ãs graduações que tiverem, 
com direito. porém, á aposentadoria, de con
formidade com o regulamento dos a.r>e· 
naes. 

UsM·ão Llo uniforme consignado no plano 
geral adaptado para a ~rmada., tendo nM cli
visas o distinctívo estabelecido. 

:3." Poderit:o ser admittidos no quadro de 
engenheiros na.vaes comasgrndu~ ou po:;. 
tos, com direito ás respecti•a.~ vanta:,rens, os 
proficionaeil ;tctuo.lmente a(ld.idos ao mesmo 
quadro. que houverem estudado a.s respecti
vn.s especialidades com aproveitamento pro
va.do pol' documentos provenientes de ensino 
a.propria.do e que tiverem revelado no serYiço 
dos arsena.es zelo, aptidão e lJoa conducta. 

4. • Os officiaes que se a.charem em estudos 
relativo.; a q ua.lquer dos ramos de en[::en haría 
mwal. s~·r-d:o a~lmittüJ.o,:> ao quadro aos enge · 
nheiros. nas classes corre:;pondAntes iLs suas 
p:.t.tentes, depoi::; de concluídos os estudos com 
a.proveit<tmento. • 

5." o governo e autoriffido a regulamentar 
sob as bases ·indicadas, o..s at tríbuições do en· 
genlleiro in•peetor geral do corpo rle enge
nheiros navaes. e do p.,ssoal administrn.th·o 
sob suas ordens • 

& ...... ... . . . .. ........... . .. .. . .. . . .. .. .... . 

Art. 5'J. Ficam t•evogndas as disposiçõesem 
contrario. 

&!na.1lr> FJrlen1.l, I de jnnho rle 189 ·~.-Pru
de»te J. rl.: Ho,·aes Barro.~, vke-presideote.
João PJJclrn Belf ".J,·t Vieira, 1 ~ secr ... tarir>.- Gi· 
Diniz Gr-ul·wt. 2• secretario. -Antrmio NicoLia 
Mon~eiro l~teem.! , :3" secret<~rio.-1'homa; Rodri
gues rlfJ (nJ;, 4• s·~cl'etario. 

O SR. PREsroE:sTE designa. para 19 a se
guinte ordem do dia. 

1" parte (ate as 3 horas) - Vot.;ção das 
seguintes ma.terias : 

Do p:-ojecto n. 115, deste a.nno. a.utori:>a.ndo 
o governo a transferir para as arm~s de in
fant:J.ria e cavalla.ria, conforme as lla.bilita.· 
ções dP- cada. um• os offi.cia.es do exercito, pro· 
movidos durante a. guerra do Pa.ra.gua.y pa.ra 
a. de a.l'tilha.ria, que nesta. se acharem sem 
poder ter. accesso por .tàlta de ha.bilital}ães 
scientifi.cas ( 3• discussão) ; 

Do pr.ojecto n. 109 A deste a.nno, opinando 
no sentido de ser approvado o proji!<!W n. 109 
deste a.nno, que crêa, conjuntamente com a 
et:eol& de machinista.cl, um curso de nautica 
no esca.do do Pa.rã., e lhe dá orga.nisação 
( 3" discussão ) ; 

Do additivon·. 23 F, deste anno, (additivo 
destacado do projecro de lei das forças de 
terra, ma.nda.ndo reetiftcar, no senti.do.que 
indica., as P'!t.entes de refor~s dos ge~'e· 
ra.es cujas_ reformas, voluntanas ou nao. 
tiverem sido e:trectuadas ou Diandada.s com-
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prehender . como compulsorias) (discussão 2• discussão do projecto n. 85, deste anno, 
unica.) ; autorisando o governo a rever a t.abella dos 

Do additivo n. 23 H, deste anuo, (a.d.1it.ivo vencimentos dos otficiaes da arma.da e classes 
dest:wa.do do projecto de lei d·as forças de annexas e a reformar o Conselho Naval; 
terra. mandando preencher desde já a me- 2' discussão do projecto n. 69, d~ste anno, 
tade das va.gi•s dos postos de tenente a coronel autorisando o governo a <:onceder a José Au· 
das armas de ca.:va.llaria. e infantaria., segundo gusto Vieira e outro a construc~ão. uso e 
a.s condições que estabelece) {discussão goso, durante 30 annos. de um:~. Estrada. de 
unica.) ; Ferro de Supopemba. t\ ilha do Governador, 

Do projecto n. 91, deste anno. approvando medeante certos favores; 
o accordo celebrado entre o Governo e a So- l" discu~ão do projecto n. 191, deste anno, 
ciedo.de Annonyma do Gaz, pelo decreto autorisando o governo a alterat·, de aocordo 
n. 826 de 24 de maio do corrente a.nno. com o Banco União de S. Paulo, o t raçado da. 
(3• discussão) ; Estrada de Fet•ro de Ubcral.Ja ou Ubcmbinha. 

Do prQjecto n. 153 A, de 1891, regulando a. COxim, concedida ao mesmo banco por de
as rela.Wes entre locador e locatarío (3a dis· ereto n. 832 de lü de outubro de 1890; 

. cussão) ; l• d.iscussft.O do projecto n. 176, deste anno, 
Do projecto n. 12.2, deste a.nno, reorga.ni· a.utorisa.ndo o governo a contra.ctar com o 

sa.ndo o Supremo Tribunal Militar ( 2• dis· Visconde de Garva.lhaes, ou com quem ma.is 
cussão ) ; vantagens oiierecer, a ligação do porto de 

Do projecto n. 151 de 189"2 creando uma S. Francisco ou outro, com a n•onteiro brazi
colonia. correccional no proprio n<Wional - leira limitr·ophe com a Republica. do Para
Fazenda. da Boa. Vista-, na Parahyba do guay, nas condições que est<\belece; 
Sul, estado do Río de Janeiro, específica. os 1• discn~odo projecto n. 98, deste a11n0, 
individuas que a ella podem ·ser recolhidos e a.utori~ando o governo a conceder u. Honorio 
dá. outras providencias ( 2" disclli'São) ; Lima. a ccnstrucç.1o, uso e goso. de uma es-

Discussão·· unica do parecer n.. 69, deste tra.da de ferro do porto de Angr;~. dos Reis, no 
anno acceita.ndo a renuncia feita pelo Dr. estado do Rio de Janeiro, a estação do Cru
João da Matta. Machado do mandato de depu- zeiro, no estado de S. Paulo medeante as 
tadope1o estado de Minas Ge~:aes; condíQões que estipub; 

Continuação .da 2' discussão do projecto 2• discussão do projeeto n. l OG, do a.nno 
n. 193, deste anno, fixando a. despesa do Mi- passado, passando a municipalidade a admi· 
nisterio da.G1.1erra. para o exercício de 1893; ni.st~o elos cemiterios pui>licos, tiá outras 

za parte ( ás 3 horas ou antes)- Conti providencias e autorisa o Presidente da. Re
nuação da 2• discussão do projecto n. 192, publica a mandar f,lzet' a conta, afim de ser 
fixando a despeza. do Ministerio da lndustria, indemnisada. a Irmandade da. Santa. Casa. da 
Viação e Obras Publicas para o exercício Misericordia da Capital Federal ; . 
de 1893 ; Discussão unica do projecto n. 188, deste 

Continuação da Z• discussão do projecto anuo, autorisando o governo a abrir o credito 
n. 155, deste anno, a.utori.sa.ndo o governo necessario pam \ndemnisar no corrente exer; 
a contractar com o engenheiro Me1ville Hora. cicio o Sr. Augusto Francisco Maria. Glaziou 
as obras que se propõe i executar, pl)r si, ou da quantia de 9:425$144, importa.ncia das 
companhia que organisa.t', na Ilha das Enxadas, despezas feitas na conservação do jardim do 
no porto ·e bahia do Río de Janeiro, medeante Campo da Acclamaçã.o (Praça da Republica.); 
condições que estabelece; · Discussão unica do projecto n . 180, deste 

continuação da 2• discussão do projecto aJIUO, relevando a. prescripção do tempo decor
n. 148, deste anno, autorisa.ndo o governo a rido desde 14 de dezembro de 1869 a 21:! de 
contra.ctar com Francisco Ferreira de Moraes, agosto de 18i7 a. D. Carolina. Luiza. de Oliveira 
sem onus algum para o Estado, a introducção Pereira Pinto para o fim de poder rereber o 
de 500 ou mais trabalhadores liberianos, para meio soldo correspondente á.quelle tempo; 
anxilia.r o serviço de ca.rga e descarga. de Discussão unica do projecto n. 189, deste 
navios no wrto de Santos ; anno, autorisando o Poder •Executivo a con-

2• discussão do projecto n. 81, do a.nno eeder ao cabo de esquadra reformado Joãó 
passado, regulando as promoções na. arm.ada, Coelho de Mello a pensão de 500 réis dia.rios; 
em tempo de paz e em tempo de. guerra.; Discussão unica do projecto n. 177 deste 

2• discussão do projecto n . 145 A, do o.nno a.nno, autorisando o governo a dispellll&l' do 
passado, mandando realliar, por concurrenoia. exame de trigonometria João Ribeiro, pa.n.. 
publica., as obras publicas· federaes que devem matricular-se na. Faculdade Livre de Direit& 
ser coostruidas exclusivamente a expensas da da. Ca.pita.l Federal ; 
União, podendo sertambem por administra- Discussão unica do projecto .n. 114, des~· 
ção as o'6ras militares, aa de grande urgencia lUlno, melhora a reforma ooncedida por d~ 
e as de paquena im.portancia; . ereto de 14·de a.bril de 1891 ao capitão aggre_ 

Camara. Y . V . .C9 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:45 + Pág ina 1 de 31 

Sessão em 19 de Setembro de 1892 

gado á arma de infa.ntll.l'hL Antonio Galdino 
Travassos Alves, de conformidade com o 
<trt. 4° do decretv 11. 193 A, de · 30 de janeiro 
de 189(}; 

Discus&io unic'<L do parecer n. 77. deste 
anno, jul~ando o Congre&;o !\;tciou:~l incom· 
petente pata conceder a permissão pedida. púr 
Victorino Alfonso Pereim Ramos e Carlo~ Ba· 
ptista de Castro para estabelecer uma linha 
de bonds entre as esta~:õe.~ de Entre Rios, na 
Estrada d~ Ferro Centl".Ll do Er.:tzil e a do 
Areal, na do Grão-Par<\, oolloc:.~ndo o,; trilhos 
no leito da. estracla de rodagem «União e In
dustría; 

Discus~ão unic;t do p;trecel· n. :3s, deste 
<LnllO, indeferindo a}letição de D. Francisca 
Amalia Bittencourt cacdoso. 'iuva do des
zemba.rgador honorario Franci~co Jo~e Car
do~o Guimarãe~, sobre pen~ão. 

Lc;anta-se a sessito Ü!_; 5 hom~ da, tarde.. 

9/C SES$ÃO EM 1 ()DE SETE~Ull~O DE 1892 

Presid~I1Cia rio s~· .. Toa a Lopes 

. Ao meio dia rmJcede-se á chamada, a qual 
respondem os Srs. João Lopes, Azeredo, Atha.y
de Junior, Paula Guimarães, Joiio de AvellaL', 
Uchôa Rodr]gues, Indio do Br(l.sil, Ca.ntão, 
l\fatta. Bar:cellar, Augusto Montenegro, Costa 
Rodrigues, . Nogueira. Parana,ouá, Pires Fer
reira, Martinho Rodrigues. Frede1•ico Borges, 
Jose Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Alfredo Barbosa, EpitMio, Couto Cartaxo. Sá 
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
Qonçalves Ferreira, Joact.uim Pernambuoo, 
Juveneio de Aguiar, Andre Ca-valcanti, Ray
mundo Bandeira, Pereira. Lyra, João de Si
queira, João Vieira., Luiz de Andrade, Espí
rito. Santo, Bella.rmino Ca,rneiro, Oit icica, 
Rodrigo de .Araujo. Oliveira Valladão, Felis
bello Freire, Augusto de Freitas. Paulo Ar-

- gollo. Tosta. Seabra, Zama, Artlmr Rios, Gal'
cia. Pires, Ma.rcolino Moura. SeYerino Vieira, 
Santos Pereíra.. Milton, Leovigildo Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, Prisco 1-'ara.iso, Manoel 
ca.eta.no, Francisco de Mattos, Horacio Costa, 
Fonseca e Silva, Nilo Peçanha. Urbano Mar
condes, Manbães BaiTeto, Yirgilio Pessôa, 
França Carvalho, Baptista. da Motta., -Froes da. er:uz, Alcindo Gua:1abara, Jacques Our!que, 
Flll'quim \Verneck, Jesuino de Albuquerque, 
Yinhaes, Thomaz . Delftno, Antonio Olintho, 
Badaró, Pacifico Mascarenllas, Gabriel de Ma
galhães, Leonel Filho. Chagas Lobato, Alexan
-dre Stockler, Lamonnier, Alvaro Botelho, 

. Am.eriro Lnz, Dutra Nicacio, :Manoel Fulgen• 
cio, Aristides Ma.ia, Gon.;-.aJ.ves, Ram~E .•. Ga.rlos . ... , . . 

das Chagas. Costa. :\Jachado, Fl>ancisco Veiga. 
Domingos Porto, Palleta. Ferreira. Rabello, 
Ferreira Pires, João Luiz, Glycerio, Ce<;ario, 
Motta Jtmior;Moraes Barros, ::\iursa, Paulino 
Carlos, Costa .runiol', Alfredo Ellis, Moreira 
da Silva, Almeida. Nogueil~t, Jnlio de Mesqui
ta, Flem·y Curado, Leopllldo de Bulhões, Al
ve$ de Castro, Urbano de Gouveia, Caetano de 
Albuquerque. Hellarmino de )Iendonça. Mar
ciano de :Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fer
nando Simas. Lauro Müller. Car-Los campos r 

Schimidt, Pereira da Costa, Julio de Casti
lhos, Bo1•ges de :\'Iedeiros, Alcicles Lima, Tao
maz Flores, Homero Baptista,Cassiano do Nas· 
cimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de compal·~r. com c~tus:l. partici

pada, os Srs.: Pedro Chern. ont, Rodrigues 
Fernandes, Henrique de CtLrva.lho, Nelson,. 
Justiniano Serpa, José· Avclino, Almino Ai:. 
fonso, Miguel Castro, Amorim Garcia, Rosa e 
Silva, José 1i<tríano, ADnibal Faldto, Meira. 
de Vasconcellos, Theophllo dos Santos, Pontes 
de Mirandtt, Ivo do Prado, Euclides ;-..ralta, 
Leandro ~faciel, Francisco Soare, Dionysio 
Cerqueim, Novae;;· Mello. Fonseca. Hermes, 
Viriato de Medeiros, Mayrink, João Pinheiro. 
Gonçalves Cha.ves, Viotti. :1\Iatt:t Machado. 
Domingos Rocha, Adolpllo Gordo, Ca.:rva.lhal, 
Carlos Gttrcia e 1\Ienoo. Barreto. 

Deixam de comparecer sem ca uga. participada. 
os Srs: Casimira .Junior, Anfrisío Fialhc, Sebas. 
tm.oLandulpbo,Villa ViÇosa,Cyrillu de Lem9s, 
Alberto Brandão, Oliveira. Pinto, .Toaqnim Bre
"l"es, Luiz Murat.Erico Coelho. 8ampa.io Ferraz,. 
Lopes Trovão, Figueiredo, Jacob da Paixão, 
Ferreira. Brandão, Costa Senna, Monteiro da. 
Silva, Martinho Prado. Lopes Chaves, Domin· 
gos de Moraes, Angelo Pinheiro, Cincinato 
Bra..,<ra, Bazilio dos Santos, La.cerda. Coutinho. 
Victorino }!outeiro, Assis Brazil, Rocha Ozo· 
rio e Fernando Abott. 

E' lida. ·e sem debate approvada a acta. da 
se.."São antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

O SR PRESIDID."TE-Não havendo ainda nu
mero para. se proceder <is ·mtações indicadas 
no começo d:.t ordem do dia., vae se passar ·ás 
materias que estão em discussão. 

OSr.Sea.bra (peltt ordem)-Sr. presi
dente, na sessão de sabbado tive· a honra de 
apresentar <i Cnmara dos Srs. Deputados um 
rêquerilnento de urgencia para que na sessão 
de hoje me fosse licito ter a palavra na. 'i" 
parte da. ordem do dia, a.fun de fallar sobre 
assumptos que me pa.recem de alta importruJ-
cia. · · · 
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Por falta. de numoro deixou de ser votado 
este requerimento. 

Cumpro o dever de \"ir na. s~ão de ho.ie 
reiter-<~.r o meu pedido de urgencia.. afim de 
que s. Ex. se digne submetei-o ;i, consideração 
•la Camal'a. dos Srs. Deputados. 

O meu pedido de urgencia é para a. l. • p.1rte 
do dia de amanhã. ou para. a de hoje, si ap
prouver á. Camara, sendo-me completamente 
inditrerente, a.tl.m de que pos..<lll. apresentar in
·11icações, repito, que clizem respeito aos cre
dites principalmente constitucionaes da Repu
bllca.. 

Espero e confio q a é a generosidade de meus 
t~Ollega.s não recusarú. a mun aquillo que tem 
sido concedido a todos quantos nesta C;,J,..';[~ flt
rem requerimentos ele urgencia (apoitulo~.) 

Peço a. V. Ex. porta.nto, que tenha a bon
dade de submetter a consideração da casa o 
.1ueu requerimento; logo que haja numero. 

ao p.trecer que acceita a renuncia. do Sr. con
selheiro :Matta Machado, do logar de represen· 
ta.nte de l\lina.s Gera.es, nesta casa. 

Sr. presidente, pa.recia-me que a commi~
são de poderes da. Camal'a .iá devia ter mu
dailo a fórmula. dada a estes pareceres . 

Creio que ninguem d0 Congresso duvida da 
verdadeira interpretação dos arts. 17 da Con-
stituição e 13 do regimento. . 

A renuncia. tio dej.>utado diz r~}leito unica
mente a elle; elle e o unico competente para · 
conhecer da. opportunidade ou não da. re
nuncia. 

Não fica direito á Camu·n. para. julgar 
esta decla.ra.c.ão, narecendo-me que o unico 
direito que assiste a ella. é mandar archiYa.r 
a declaração para. pelos meios r egulares e nos 
termos do regimento fazer 3.3 devidas commu
nicações aos governadores. 

Não póde por conseguinte a. Ca.mara. usar 
ria fórmula aqui empregada, como p~o a. 

o Sr. Presidente- Sendo possi,el ler. (Lê). 
que a Camara, orientada a respeito das mate- Ora, quem acceita pôde deixar de acceitar _ 
rias da ordem do dia. de hoje, não queira con- Acredito que o deputado, sendo o unicojuiz 
ceder a urgencia. pa-r& hoje a.Q requerimento da causa, vem á. assemblêa por meio authen
deV. Ex" pergunto si não faz questão para tico, como um otlicio, e atlirma a sua re~ 
qualquer outro dia . , nuncia. 

O SR. SEABM. -Declaro que me é indif: A Camara manda archival-a, faz as commu-
Lérente. níca.ções ao cl1efe do estado, onde se deu a 

O SR. J.\CQUES Ouru.QUE (pek. urdcm}-Tam- n,na, e está. terminada a su:~ missão. (Apo
bem venho pedir a V. Ex . que consulte ::i. iados). 
casa si concede-me urgencht para fallar na Seria antes o caso de consultar -se o eleito-· 
proxima sessão. sobre o mesmo assumpto de rad:>, mas não.a. Camara. dos Srs. Deputados.· 
que va.e tratar o nobre deputado (l Sr. Dr. O deputado que renuncia o seu mandato, não 
Seabra.. póde mais entra::.- no exercício dclle por voto 

o SR. PIRES FERP.ElRA. (pela o•·den~ j - Sr. da camara. Si a Camara pensou a..<;>;im quando 
presiden!e, me parece que hl'l engano nas ma- se tratava da. renuncia do Sr . Lopes Trovão, 
terias da ordem do dia, porque estava. com a a Camara pensou mal. 
palavra. sobre o projecto n. 122 quando fui Ainda ba pouco tempo o Sr. Ar istides Maia 
interrompido· peb. mesa por haver numero e outros colle,"SS se le.-antaram nesta casa. 
para votação de outras materio.s. · protestando no mesmo sentido. 

Ficou suspensa, portanto, a discussão ~esse o Sr. Ma.& Machado renunciou o seu ma.n
projecto e por isso peço á V· Ex. pronden- dato por motivos politicos; e dirigiu um ma.- · 
cias no sentido de desfazer-~e o engano que nífesto ao paíz a.ffirma.ndo a sua adhesão ã. 
noto na. organ:isação da ordem ~o dia. bandeira pa.rla.mentar. V. Ex. não ignora que 

O SR. Pru:srom.'TE- Occupa.va a cadeira de um terço ou mais dos membros desta Ca.~ra 
presidente, nessa occasiito, o Sr. 1• secretario, é adepto desta. bandeira. Ora, si a maior1~~o da. 
u qual me communicou.quando assumi a pre- Camara. for hostil a. es...~ idéa, póde evitar o 
:>idencia, aue estava encerrada a discus..~ pronunciamento das urnas no sentido. desse 
desse projêcto, pelo que o dei para ordem do manifesto, impedindo que o Sr. Matta Macba.
.dia de bo.)e, em votação. . do entre neste recinto mais prestigiado, como 

Discw:são unica. do parecer n . 69, deste espera. entrar, si as urnas mineiras sa.ncciona-
anno, accei.tando a. renuncia feita. pelo Dr. rem o seu m.odo de pensar. (Aparees.) · · 
João da. Ma.tta. !.f.a.cha~o do ma.ndato de depu- ora. ~ que a ea.ma.ra não pos...o:a. em cir- · 
iad.o pelo estado de Minas Gel'lleS. · I cumstà.ncia alguma negar a.o deputado um di-

. . · . rei to que elle tem por lei, mando á mesa un:ta 
O Sr. Badaró~r. presidente, pedi eJ)lenda. nos ·Séguintes tE:'rmos. (Lê). {Muzto . 

a. palavra para maoda.r a. mesa 1UJl.3; emenda. bem.) . ·· · _ 
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Vem ã mesa, e lida, apoiada e posta. con
juncta.mente em discussão a seguinte 

Emenda a.o paYece-.· n. 69 

c Onde se diz: é de parecer que seja acceita 
a resi.c;!1ns:,1o do lagar-de deputado, feita.etc., 
diga-se: é de parecer que se archive a decla
ração de renuncia do lagar de deputado, etc. 

Sala das sessões, 19 de setembro (le 1892. 
-Badoro. »-

O Sr. Joü.o de Siqueira- Pedi 
a "Palavra para, em harmonia com os prece
dent~s da Camara, enviar á mesa uma. indica
ção. 
~ão está bem estabelecido que da renuncia 

• de um deputado resulte ipso facto que a ca.. 
mara. nã.o possa recusal-a,, como acaba de di· 
zero honrado deputado por Minas, e em cir
cnmstanci~s identicas a Camara tem procedido 
de outro modo. 

Com relação ao nobre deputado pela Capital 
. Federal, o Sr. Dr. Lopes Trovão,' com rela
. ção a outros, a camara tem :procedido de ou

. tra fórma ; e não vejo razão :para que se não 
· siga. o mesmo systema em relação ao Sr.· 
Matta Machado, que tantos serviços tem pre-

. stado ao paiz (ltpoiados) não só no cargo de 
·deputado como, principalmente, na cadeira 
da presidencia, que V. Ex., Sr. presidente, 
hoje tã.o dignamente occupa. (Apoiar/os). 

Por isso acho de justiça e equidade que a 
Camara a.utorise a mesa a convidar o digno 
deputado renunciante a vir occupar a sua 
cadeira de deputado; e neste sentido -apre
sento a consideração da Garoara a seguin-
.:te indicação. . 
· . ',['ão honroso para S. Ex:. seril. este convite 
feito pela representação nacional, quanto o 
ll:landato, que solicita em seu manifesto ao 
.eleitorado mineiro. (Apoiados). 

Vem á. mesa, e lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

-
Indico que a Ca.mara· dos Deputados a.uto-

rise a. mes~ a. convidar o Sr. deputado Matta 
'Macàado a tomar assento, desistindo da re
nuncia do cil.rgo, que tão dignamente tem 
occupado e no exercicio do qual tantos ser
viços ba prestado á. causa da Republica. 

.sai3. das sessões, 19 de setembro de 1892.
loão de. Siqueira. 

nosso oollega Sr. Matta Machado, já porque 
no momento actual em que os estados care
cem de entrar em uma. via de paz, de ordem 
e de organisaç.ão definitiva, todas as vezes que 
tem logar uma eleição. tantos factos occor
rem que trazem attrictos nesta época de pai
xões (opGiados) em que devemos concorrer 
para que os odios se apaguem. 

De mais, ~r. presidente, e provavel que o 
illustre deputado por Minas Geraes tive&'!e 
motivos pessoaes de melindr~que o levassem 
a dar a sua demissão,a apr-esentar a renuncia 
de deputado a esta Camara; mas correndo a 
Camara ao seu encontro e solicitando-lhe que 
volte a occupar a sua cadeira, el!e :tica exo
nerado do ultimo cumprimento . desse dever 
moral. 

O SR. BADARó-Mas V. Ex. comprehende 
que depois da publicação do seu manifesto, 
elle por simples voto da Cama.ra não voltara 
com o prestigio com que voltaria se viesse 
novamente pelo voto do eleitorado mineiro 

O SR. Gr~YcEaio- Um homem como eÍJ.e: 
que ja presidiu a esta Garoara, não necessita 
de mais nada para voltar com prestigio ao 
seio da mesma camara. . 

Não vejo razão nenhuma para que elle ne
c<ssite pedir ao eleitorado a renovação do seu 
mandato. · 

O Sa.. BADA:&ó-Entãonão leu V.Ex~ o ma
nilesto delle. 

O SR. GLYCERJ:o-Li e reflecti; e tanto li que 
vou fazer a ultima observação em favor da 
emenda do nobre deputado por Pernambuco 
e sentar-me. 

O SR. BADARÓ- Estou vendo que V. Ex. é 
muito presidencialista. 

O Sa. F'R.AJ."fcxsco GLic.E!Rlo- Sim, sou pr-o
fundamente presidencialista. Voto pela "."Olta 
do nosso illu~tre collega., Sr. conselheiro Mat
ta Machado,a esta; Camara, pela consideração 
que S. Ex. me merece e pela v .. lia que tem 
:• sua collaboração nos trabalhos da ca.mara. 
dos Srs. Deputados. O meu voto nenhuma. 
adhesão significa ao seu programma. paria-· 
menwista; é simplesmente um voto de eSti
ma e comideraçãopessoa.l.(Apoiados.) 

O Sa. }llA.'\foEL FULG-ENcto - Como se tem 
feito com mUitos outros nesta Garoara ; ta.es 
como, Lopes Trovão e .Assis Brasil. 

O SR. FRA..'!ciSco GLtcERro -Eu supponto 
que o Sr. conselheiro Matta Machado teria 
motivos especiaes que o levassem a. a.presen· 
t&r a. sua renuncia. Entretanto. o voto da 
Ca.ma.ra o de&iga.rá, desse compromisso moRI 

c O Sr. Glycerio-sr. presidente, à.c· e eu não vejo razão da. qual a. camara. não 
ceito a emenda do h0Ill'8.do deputado por Per possa dar o seu voto a.fun de que volte a. oc
na.m.buco, jã. por porque acbo que a. Camara cupa.r o seu logar nesta. Camara. um membro 

·· __ deve .JlreStnl' éSSe trilmto -de considera.;i.o ao estimado ê qlle foi seu presidente (AJWiados) ~ 
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O Sa. BADARÓ - Praticará uma. ille,<>-ali
d&de. 

0 Sn. FR.-\.NCISCO GLICERIO- Nestas con
dições, Sr. p!•esidente, voto pela emenda 
apresentada pelo honrado deputado por Per
nambuco. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica. en
cerrada. a discussão e a<liadi1 a votação por 
falta. de numero. 

COntinuação da. 2• discussão do projecto 
n. 193, dest~ anno, fixando a despeza do n•i
nisterio da GuerrJ. para o exerc1cio de 1893. 

Vem á mesa, sã.o lidas, a.poh\das e remet
tidas á commissão as seguintes 

E ,nemla ao projecto n. 193 

Ao ar·t. 2• n. II. Depois das palaYl'a;S- São 
Paulo- a.ccres.:ente·s" : - e o da capital do 
estado de Minas Geraes. 

s. R.- Sala das sessões. 19 de setembro 
de 1892.-Franci.~co Veiya. 

Nas verbas destinadas a. Bibliotheca do ex
ercito, augmente-se-para a eompr '· de livro.> 
2:000$; na gratificação do porteiro- (80$ 
mensaes) .80$ ; na gra.ti:fic(\\-.ão do guarua
(I~ dill.~i.J~) I$ ;_na graciftcação do serYente
($500 iliams) $500 . 

Sala. das ses.•ões, 15 de setembro de 1892.
I>ionysio Cerqueira. 

Accrescente-se ao § 14-Cm•pos :.tr••egimen
tados o seguinr.e- 1: 3-20$ par-c1 o abono da 
gra.tiiica.çã.o a dou<> piroilores, ficando assim 
equiparad·. s os seus vencimentos aos dos alferes 
ou 2• tenentes, de confor midade com o de
creto n. 1243 ue ;3 de janeiro de IB9l, q_ue 
restabele~eu esses logu.res concedendo-lhes 
essa. graduação e respectivos vencimentos. 

Sala das sesslies. 19 de setembro de 1892.
Marciano de M.tg~•llu<cs.- Paula ArgoUo. 
M. VaUodiuJ.-BariZode S . Ma,-cos. 

. O Congres>o Nacional decreta: 
Art. 1. n Fica o governo autorisa.do a eq ui

]ilra.r os vencimentos dos macllinistas do ar
senal d-3 guerr<~. <la. Capital Federal aos de 
igual categoria do arsenal de marinha. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçõe:>em '3on
tra.rio. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 189-2.
Banlo rLe S M·wcos.-Pi1·es Ferreira.-J. 
Retumba.-Mru-cillno de Maga'luíes.- I TJo do 
Prarl.o.-Atha4dc.Junio>·.-Franci.sco rle Mat
tos.-Nelson ife Vasconcellos. 

O Sr. Bevilaq ua. ao iniciar a.l"'
gmnas observações, que deve fa.zer sobre o 
orçamento da guerra oomeçarà. lamP.nta.ndo 
um qui pro quo ba.vido no seio da honrada 

commissão, em relação á interpretação do 
~nsa.mento do honrado Sr. ministro da guer
ra, confusão que já deu logar a uma. explica
ção pelo orgão official. 

O Sa. OITlCICA- Explicactio inconvenien
tissima.. porque é uma reprellensã.<> em or
dem do dia, que o. commissão nã.o acceita. 

O Sn.. BEVILAQt:A como o seu illustre coi
lega, preferit•ia que aquella declaração não 
tivesse sido publicado ; porquanto mesmo por 
ella. se evidenci que houve apenas um IJ"i pro 
qu'J, uma confusão, porque de facto o Sr. mi
ni~tro da gtterra acceitou muitas das emen
das que a commissãojulgou conveniente apre· 
senta.r. 

Attendendo as necessidade,; do Thesouro, 
lbi, no meio d~stas emendas acceitas por S. 
Ex., que a honrada commissão, o oratlor está 
CC!'to !l.a. melhor b.~.a. fé, incluiu aquello. oU· 
tra. referente á reducção do pessoat e á.s ver· 
ba.s c .. nsequentes. · 

O S:a. OrncrcA.. - Perdôe-me V. Ex. ; a 
oomm issiío, não se guiou tant•> pelo que disse . 
o ministro da guerra, guiou-se pelo que era 
justo e necessario. · 

O S:a. BEVJLAQTIA. - Que o nobre colle- · 
g::t levanta ·umCI q uestãu diversa daqu~lla que 
motivou a explicação que o orador esta. 
dando. 

Está se rererimlo ao engano havido no seio. · 
da. comml~o. quando interpretou a. annuen~ 
cia. do Sr. ministro da. guarra. no sen1ido de. 
ser reduzido o pessoal do ex:ercito alta.ix:o de 
20.000 homens. E' a este ponto que o orador 
se retera e nesta occasião. 

O S:a. OrrxctcA - O honrado relator da 
commis~o não tem estado presente ; por isso 
ainda. não re::pondeu. a esta quest-ão. · 

0 SR. BEVILAQUA- E é por iSSO que O· 
orador lamenfu. que lhe tenha sido dado a pa.~ . 
lavra sem ·que es~a presente o seu digno 
collega e amigo representante de S. PaUlo . 

O Sa. OrTrcrc.'l.- A cominissão podia· ter·
se equivocado, mas não podia ser r epreheti- ' · 
dida. (.4poiados). 

O SR. Bc·nuQUA- Para que v. Ex. -vae 
tão longe ~ 

O SR. Orr:crcA - Tão longe não : defendo 
as prerogativas desta Camara que não póde 
sui!ocar assim reprehensões el!l ordem de. 
dia. · 

0 SR. BEVlLAQUA - Não se trata de re· · 
prenbensão ... 

o sa. OITICICA - Não se tra.ta de outra 
cousa; e essas reprebensõe3 nã.o assentam ··ilos 
brios desta. C&m.ara. ( .4poi.~dos) . · 

O SR. BEVILA.~UA. admira que o seu. hon-· 
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a 
rado collega leve esta questão para um ter- O SR. OlTICICA.-0 eJiecti v o nunca. chegou 
reno tão apaixonado... · 20.000 homens, 

O SR. OrTrctcA.- ~las e uma questao gra- o SR. BEVILAQUA..;. o nobre deputado 
vissíma que V. Ex. traz p:.l.ra o seio da Ca· sabe qu3 o sortPiO só ha. muito pouco tempo é 
mara. que foi decret-ado ... 

o SR. BEYILAQVA- Essa ueclarar.d.Q nito o SR. COSTA MACHADO- Foi decretado lw. 
póde ser ínterpx·e-w.da. de tal modo. · muitos annos. (A.poiados.) 

O SR. OITICICA.-Eu interpreto-a assim, por O SR. IlEVILAQUA refere-se- i reformo.. · 
qu~ foi feita, além <l~> tudo. por um governo sob as no~·as ba<;es, e cs nobres deputados, 1à· 
a1n1go, de quem a camaz·a nã.o póde acceitar zendo essa. observação, recordam a :penas um 
taJ. reprehensã.o. Si esta camara 1usse uma facto: é que no regimen passado faziam-se 
cama.ra de.opposiç.ão... leis, como vulgarmente se diz para. inglez ver. 

os · E não era em um estado completamente anor-
R. B.WA.Ró-Xem a..."Sim. mal que a. Republica havia de ex~utar um<~ 

O SR. OJTICÍC.!. •.. nem Msím podet•íamos lei que a moua.rchia. dtmtnte mu1to> annos 
-acceital;a . nunca chegou, oú melhor, nunCõl. cogitou se-

O SR. BEVILAQU.\-V. Ex. talvez não tenha. ríamente de executar. · 
ra.zã.o. . • · Kefere-se, pois, á lei do sorteio depois d\.' 

O SR. OITICICã.-0 go"\'erno actual 8abe que 
uã.o acceita.mos ímposi~li5es do Poder Ex
ecutivo . (Apoiarlos.) 

· Elle sahiu desta. Ca.mara e deve saber 
distó. 

O SR. BEVILACQCA-V. Ex. quet• chamar 
aquella declamção de reprel..tensãn em ordem 
do dia •.• 

O SR. Ül'riCICA-E l\1i ... 

adap~da. no regimep a.ctual. . . . 
A nobre commi::..."lW de orçamento, no mtmto 

pa.tríotico de reduzir o quanto possível as des
pe7.o.S publicas, em face de um orçamento lar 
mentave)mente avultado, como é o da guerra. 
viu-se embaraçada para indicar, .ao menos. 
algumas diminuições de despe~. . ~ 

0 SR. PIRES FERREIRA-l\lns 
. proposito. 

As rubricas do orç-amento em ge1al D;ao 
permittiam a SS. EE:s:s. utili&"l.r do seu nobre m· 
tuito e o resultado e que na unica ver ba pox· 
assi~ dizer, susceptivel de modificação, a. com· 

não foi de missão procurou indicar as modífica~ü~s que 
lhes pat>eciam convenientes,· sem preJUlZO d~ 
servic;-.o, sem desorganisação do que esti•-O SR. OrTrctc.L .. c: lo i as.~im considerada 

por ~odo o publictl dest..<t C:!l.pít:~.l que a. teem 
nos JOrna.es. · 
. o SR. BADARÔ-Ou ellfi'Ll1 quem escreveu·n. e 

um inepto que nã.o conltecc t\ suu. lingu~. 
. :0 SR.. B'EviLA.CQU,\ diz. que o facto e que a 

·ver'!>a- Pe..o;;soal e fardamento- vem com 
etrexto n~u~lla. suppressão indic;1da pela no· 

. bre commzssa.o, desfalcada. du necesS;J.rio pa.ra 
que todos os sen-ic;os Sl'jam custe:tdos. 
·. -A Cam!-ra, si assim o entender, decreta.rá 
a. re~uc~o ~o p~soal de 20 para 18000 ho
mens, mas nao cre o orador que e este o mo· 

,- ~en:OO opportuno para essa reducç-.ão. Como 
Ja disse em outra occasião, não se deve fazer 
uma. r~duCÇ'ão que vae redundar fatalmente 
em désorganisac;ão do servico, sem que esta 
resolução do Congresso sej(L precedida de uma 
reorga.nisa.ção da força armada, tornando-a 
com:pativel com a reducção que se deel'~tar 

o_ SR. Ol~CICA-:renha v. Ex. paciencia; 
então o sernço está <lesor0'll.nisado, por que 
actualmente o exercito tem esse numero de 
praças ! o e:lfecti VO e de I 8. iOO homens e a. 
commissão não o reduziu. 

feito. . 
Era natural que SS. EExs. não sando _pro~s

sionaes, fos..~m levadoo no seu nobre mtuzto 
a alguns exaggeros ; e o orru:lor est-1. certo de 
que, partilhando. como :partilha com o Srs . 
memúros da. commissão, da intenção de redu
zir o qua.nto p:>ssivel as despezas snsceptiveis 
de r educção eapuztando até a SS. EExs. alguns 
pontos fmcos. alguns poquenos exagg-eros a 
que foram levados da melhor boa tê ; o ora· 
dor est<i. certú portanto de que, mos~ra.~do 
al"uns pontos, será. por exemplo a. pnrnemt 
da~ ·verbas a. que de na ser indicada. . . 

Foi na verba-obras-que SS. EExs. prmc1· 
palmente fizeram cortes. 

·· O SR. ~Qt'A-Mas o no!Jrc collega, il· 
·.. lustrado e investiga.dor como i:, naturo.lmente 
·:-~·~ comprehe11de o motivo do desfalque ... 

A proposto. do Poder Executivo para. ob~~ 
militares, umas em andamento e outras JU. 
pro,jectadas, ne>ta capital e nos estados, IDO!!-· 
ta.vot em l.i65. contos. O honrado Sr mt· 
nistro da guerra. procurando auxiliar os no
bres intuitos da illustre commissão cr.ncordou 
que montasse a 575 con~os, em rela('ão ú.s 
obras militares desta. ca.pita.l e 165 contos em 
relação às obras dos estados, cuja.somma. é de 
700 e tantos contos; de modo que a verbo. 
a.vulta.da fica. reduzida a I. 700 e tantos con· 
tos de réis. 

A honrada. commiSsão foi além •. Em a.lgn· 
mas -verbas que &lffreram reducção de tre~ 

'·· 
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·quartos do primeiro pedido, a, honrada com
missão supprimiu de todo a Yerba; e, 1\rwndo 
córtes desta natureza , consf'.guiu reiluzir 
ronda a 457 oontos algumas das que tinham 
sido a.~ceitas pelo honr·a.do ministro da 
guerra. 

o orador não quer. cansar a atten~ão da 
Ca.mara, fazendo um confronto detalhado de 
todas as doutrinas; mus não póde prescindir 
de mostrar aos seus illustres collegas que a 
commissão íoi um pouco além daquillo que 
as clrcum,tancias podiam permittir; em
bora. exigindo todos os sacr~íicio~; possi veis, 
é preci-·o, que esses sacrificios sejam compa
tiveis com os servi~(ls .organL~ados. 

O SR.. 0LTICIC.1-Mas ::~.inda não estã.o come
çados outros que estão gastando dinheiro 
inutilmente. 

o SR. BEYILAQüA-Quaes os que ainda não 
forn.m commeç•ados ~ 
· Ha. obras que ainda n~o foram commeca
llas, e que o proprio ministro reconhece que 
podem ser adiadas para o exercicio vindouro. 

Ha, por exemplo, a ronstrucção do edi1!cio 
do qua.rtel da J)!".lça da Republica para o qual 
ó necessario a. quantia de 00:000$000. 

S. Ex. prescinde de iniciar-se e~ te traba
lho no corrente e:xercicio, assim como do an
uameuto rle outras obras cuja simples verifi..;. 
c:ac:ilo demanda algum caJ.Jital. 

S. Ex. reduzlo ao mínimo possível; assim ê 
que para .-arios ediftcios da Escola Superior 
de Guerra, a propost..~ primiti~a m~~:rca~-31 
200:000$ e S. Ex. reduzio de lo0:000S dei
xando apenas 30:000$, para que a obra tivesse 
um pequeno andamento e fosse pelo menos 
llDUptdada ruína. a que toialmente ficaria su
jeita se fosse totalmente suspenso o tl"J.1)alllo. 

E' sabido que e esta. a sorte dos ediiicios 
que, estan·IO em construcç-.ão firam de um mo
mento 'Para outro completamente abandona
dos e entregues á acção do t~mpo. 

Entt•e estas verbas, ha uma que a commis
são só por detll~iencia de info:mação reduziu, 
segundo acredita o orador- E a que se refere 
:10 Hospital Militar, para o qual foi apenas 
pedida a verba. de 150:000$000. 

O SR. OtTICICA-Apenas! 
0 SR.. BBVILAQUA.- Apenas por que é este 

um trabalho em começeo. 
Mas, jit foi dito que a honrada commissão? 

no seu proposito de reduzir as despezas, so 
supPJ·imiu in timine por <lefficiencia de infor
mações. 

O SR. OITrctcA-S. Ex. est:í. enganado; es
tamos perfeita nente informados ... 

O S:a. BEVlLAQUA-Não póde acreditar que 
a. commissã.o esteja. perfeitamente informada, 
porque não póde suppór que o& nobres depu-

ta.do~ sejam injustos, nem que tenham senti
mentos deshumanos ; prefere antes acreditar 
que os seus nobres collega.s opinaram pela re
ducção in to1um por deficiencia de esclareci
mentos: vae, pois, prestal-os á ss. EExs. 

O hospital militar para hem dizer, o unico 
que 110ssuimos nesta, co.:pita~. e um ve~hissimo 
edi1l.cio que serviu de convento aos primeiros 
frades que aport.tram as plo.gas do Rio de .Ta· 
neiro, e acha-se estabelecido no morro du 
Castelio. Logo que. os seus primeir·os habi
tadores u abandonaram, r' edificio passou ao 
dominio do Estado; roi então estabeleci<lo 
alli um hospital militar. 

Nií.o se consultou naquella epoca si as con
diçl1es do ed.ificio emm as mais llroprias e 
convenientes para o estabelecimento (]e um 
hOSJlita,l. 

E' possível que, por um excesso de magna
nimidade, as ~tutoridalles de entiio tive."Sem 
procurado o bem estar do soldado, imagi
nando que 1J, collocação do edifieio em cima de 
um morro, fronteiro i~ barra, lhes proporcio
nava bons ares; e que por este facto aquelle lo
cal et•a perfeitamente apropriado para um llos
pltal. A observação dos íàctos, porém, teem 
pro·vado rigorosamente o contrariO. A collo
cação do hospita.l e inconveniente mesmo sob 
este ponto de vista. 

Dando de barato que houvesse proposito de 
aproveitar os bons ares do morro do Castello, 
comprehende a Camam que não é preciso ser 
profissional para. ver que mesmo esta circum
stancia e ainda UlJl dOS inCOllVenientes do bOS· 
pital: a sua collocação em um ponto varrido 
de continuo pelos ventos fortes, que entram 
pela barr:.t do Rio de .Janeiro e realmerrte in
conveniente. O resuJ.ta.do é que, ou os doen· 
tes ficam sujeitos a todos os inconvenientes 
das correntes excessivas de ar, ou teem de 
ficar completa.mente fecbado"s. 

Isto, encarando o hospital pelo lado da sua. 
colloca\'.iiO, que serü< a unira vantagem ~ue 
se poderia apresentar a favor do Hospttal 
Militar do morro do castello. 

Mas, si mesmo por ahi não foi feliz a esco
lha do local, cumiJre lembrar ta.mbem que o 
accesso ao hospital é extremamente penoso. 
compl'e~1ende-se bem que, sendo preciso· subir 
uma lad<-ira. ingreme e ba;tant~ ~lta, .p~ra o~ 
doentes que estiverem em cond.içoes de 1r por 
seus pés, isso os ob1·1ga a. um es~'orço e~ces
sivo, que póde ser de consequenc1as lastJm~
veis dando logar a aggr<J. vação dos seus sofih-
mentos. , 
. E quando o estado do. doen~. não lhe per· 

mitte ir pol' seus . pi'opriOS pes, n~ste ~so 
peior,vistos como e collocado em uma padio~ 
la, conduzidos pelos seus proprws camaradas_ 

Basta. enunciar este facto para que todos os 
seus inconvenientes decorram com toda a. 
evidencia- •. 
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O SR.ÚITICICA.-Parece que seria mais curial 
-modificar o systema de transporte e não 
aggravar o orçamento com uma despeza, que 
logo no primeiro exercicio pede 150:000$000. 

O SR. BEVILAQUA-Para provar ao seu hon
rado collega que não esta bem informado, vae 
ainda apresentar á consideração da casa mais 
uma cit•cums~ancia : o edificio em que está 
installado o hospital, é muitíssimo -velho: é 
destinado a fim muito diverso qual seja o de 
um convento. Foi transformado em hospital, 
durante dezenas e dezenas de annos, sem que 
ao menos tivesse sido precedida :~. sua insta.l
laçã.o de obras radicaes, transformando-o e 
adaptando-o M novo fun para que foi desti
nado. 

o facto e facil de prever e devia ser pre
visto. Não o foi, porém, e os factos ahi estão 
para provar que, fatalmente, elle ha de ser 
eondemnado. 

Aquella casa esta hoje completamente in(ec
cionada. 

freio està capaz de continuar a servir de hos~ 
pita. L 

0 SR. CAETANO DE .ALBUQUERQUE - Nii.o e 
possível servir de hospital. Um convento nun
ca serviri para esse fim.-

0 SR. BEVILAQUA - E' exacto ; um con
vento antiguissimo, um dos primeiros ex· 
istentes no Brazil, transformado em hospital, 
sem que tivesse sido precedido das verdadei· 
ras medidas de adaptação, na parte material. 

O orador vae terminar esta. parte, pesu:uli
do de que as "bser\·a~'iícs que a.ca.ba de il.ll
du:zir produzirão no espírito do seu nobt•e 
colle,"'a resultados benefleos. 

Si o1:1tro collega como di~se. não apres:)nt~Lr 
hoje mesmo a estatística o. que o nobre depu. 
tado se referiu. o oro.dor p ocumrá, o mais 
breve que lhe fot• po~sivel, apre~ntal·ll. a 
s Ex. 

A verba pedida para. a construcçiio, ji~ ini
cinda, de um novo hOSJ?ital militar nesta ca~ 
pital, parece que podem ser possível de uma. 

UM Sa. DEPUTADo-Apoiado. reducção; mas, o que não e justo, o que nllo é 
o SR. BEVILAQUA- Vae um doente p!tra. o humanitario e supprimil-a de todo. Pen~a. 

hospital do Castello, vence a primeira ameaça portanto, que o nobre deputado rept•esentante 
de morte na ascensão do morro e collocado em da commissão, neste ponto não porá -duVida 
uma enfermaria. em acceitnr a emenda que juntamente com 

O orador não contesta e antes deve fazer outro~ collegas ten\. a llom'<\ de propJr. 
um parenthesis, para declara.r, de conheci- A' Escola Superior de Guerra já. se referiu. 
mento proprio, que ha bastante cuidado, ba.s- O pedido era de 200 contos e o ministro annuiu 
tante esmero da parte dos funccionarios en- a uma reducção de 150 contos·; mas a com· 
carre,ooados do ho5pital; elles procuram o m'ssão preferiu snprimil-a. 
quantD possível minorar os inconvenientes Acredita o orador que póde a commissão 
daquella casa; mas, o que é facto é que por fazer um sacrificio do seu voto, :pet•mittindo 
maior que seja a dedicação, por maiores que do menos que uma quarta pa.rte da_ verba, 
sejam os seus esforços, o que é facto e que el- isto e 50 contos, s~ja ma~J.tida. 
les não teem conseguido debellar os ínconve- Para o edificio.da Intendencia da Guel'l'a. 
nientes daquella casa, por que ella está hoje se requisitava a principio 150 contos ; o nobre 
completamente infeccionada. ministro assumiu tambem na suppressão dessa. 

verba. . 
O SR. ÜITICICA.- V· Ex· tem a estatística. E' de grande necessidade esta obra, mas 

dos doentes entrados e fallecidos ~ Era bom pódc ser adiada para melhores tempos. 
trazer esta estatística. A verba. destinada á uma enfermaria de 

O SR. BEVILAQU.A. declara que não llie occo- beribericos era natura.lmente dispensavel, em 
reu que o nobre collega, que o honrou com o vista da construcção do- novo hospital mo
seu aparte. chegasse a esse extremo de ex- delo, hospital que foi projectado pelo typo 
igencia; mas, compromette-se perante S. Ex. mais moderno ultimamente adoptado nos 
a trazer essa estatística. · paizes cultos, feita a adaptação do nosso 

Talvez outro collega inscripto para fallar clima. 
sobre este assumpto, tenha trazido desde logo Mas, si os nobres collegas não annuirem 
a estatística, para mostrar a S Ex- que o -o orador· está certo de que annuirão .por
que está o orador dizendo é uma verdade in- que é rasoavel-mas,repete, si não annuirem 
contesta.vel. a essa construcção, parece que não haverá. 

Vae o doente para o tratamento de uma remedio sinão consignar ·ao menos a verba 
molestia, é cur-ado desta molestia. mas con- de 80:000$ para uma enfermaria provisoria., 
trahe uma nova, ou uma infecção palustre, pol'ljue não e justo, não é humano deixar ao 
ou o que se tem frequentemente dado nos ul- desamparo os doentes dessa molestia, qile 
timos tempos. é a~do de beriberi. 

1 

precisam ser promptamente removidos do 
Pergunta li,O'Qra o orador ao seu honrado hospital commum.. · 

oollega e aos distinctos medicos da. Camara. Quanto aos estados, a commissão pouco re·· 
dos Srs. Deputados si, nestas condições, o edi- duziu, porque tambem pouco havia. a red.u.zir; 
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mas ha a,inda uma reducção relativa á Escola 
SUperior de Guerra, da. verba. de 2:400$ para. 
alu.,"1lel da casa do commandante. ·· 

Ora., á primeira vista, ate o orador foi le
'V:l.do .a ~ompa.rtilhar da. opinião da honrada 
comm1ssao. O commandante do estabeleci
mento tem remuneração sufficiente para dos 
seus honor·arios tirar o a.luguel da casa que 
habita. · 

Mas, examinando o regulamento, verificou 
que nã_? po~~a. dar o seu Yoto a esta pequena 
rcducçao, 1et~3. pela honrttda. commissão· vae 
explica.r os moti ~·os, que talvez pesarão no 
a.nimo .iusto e esclal'eciüo de SS. EEx. 

o regulamento e que Jàcult:.t. o uireito para 
esta. verb(t. e não faz a pena$ paro augmentar 
OS l!OllOl'ltt'lOS ue comtn<LlldtLnte e llirector da 
Escola Superior de Guerra; {az ]J:Lra impôr ou 
exigir a obrigaçií.o de que a residencia do 
comrnandante da e>colu. s~ja o mais pr-oximo 
ou vi$inho da escola; ora, impondo o regula· 
menta esta obrigar:iio e sendo, como todos :'a
bem, difficil encontrar casas em um lo)rar de
terminado. o comm<J.ndante não poderia. sa
tisfazer a esta ~xí;;encia do regulamento, sem 
que elle adquirisse. por maior pt·eço do que 
a.quelle que elle teria si tivesse a liberdade 
de escolher casa onde lhe conviesse. 

O Sa. OrrrcwA-A escola superior não tem 
casa onde possl~ morar o commandttnte da 
escola 1 

O Sa. BEVlLA.'l'GA-P.erdão. si o additamen
to do regimento, proposto pelo Sr. Arthur 
Rios, não permitte augmento, nem reducção 
de despezas... · 

O SR. ÜlTIClCA- Nas disl!ussões. 
O SR. BEviLAQUA acceita. a correcção, mas 

vae agora apresentar outro argumento em 
que o seu co !lega nã.o poder-à se fundar. 

Pergnnta. qual e o processo unico r'.tzoavel 
para s •melhantes reducções? Não é n. sup
pressão simples feita nos orçamPntos desde 
que ha. em contraposição um artigo expresso 
do re~imento ? 

O c~minllo loglco a seguir é uma. reforma 
nessa. parte do regimento, e sem que is:>o se 
fa.\a lHrece a.o or;:tdor im1woceuente a. reduc· 
ção que a. commi~são :propoz. 

O SR 0LTrcrcA-0nde v. Ex. viu uma. lei 
não i nu tilisat' disposição de t'cgulam:·nto 1 
Si uma lei inutilisa disposiç.lo úe outr<t lei 
quu.nto m<tis de um regul"mento. 

0 SR. BEVILAQUA-Perfi:lita.mente, ma.s diz: 
t;1l artigo do regul;~.mento fica revogado. 
Aceedita que é este o processo not·mal. Não 
se IJÓde razet· isto sinão por um projecto espe
cial. 

o· Sa. PRESIDEl\"TE- Havendo numero na 
casa.. peço ao nobre deputado que tenha a 
bondade de in'tel'romper o seu discurso para 
se proceder à Yotação das materias da ordem 
do dia. O Sa. BEVILAQm -O nohl'e collega, faz 

uma pergunta que. por um lado o Ol"<~dor não 
sabe responder. porque não conhece bem 0 O SR. EEVll..AQUA-Com muito gosto. 
novo edificio da Escola Superior de Guerra. 
Mas, mesmo sendo real, como estiL certo de O Sl-. l1? re~idente-Vae proceder-se 
que o e, porque S. Ele affirma que haja um em primeiro logo.r à votaçlo dos requerimen-. 
chalet no edificio da escola que possa ser . ha- tos dos Srs. deputados Seabra e Jacques Ou
bitado pelo commanda.nte, rec~Jrda a S. Ex. rique. O Sr: Sea.bra pediu urgeucia de. uma 
os escrupulos naturaes para semell.tante mo- hora para apre3entar indicações que entendem 
raclia. com os ereditos constitucionaes da Republica; 

S. Ex. &'\be o que é uma escola, embora e o Sr. Jacques Ourique pediu tambem uma 
frequentada pelo que mais distincto e elevado horu, de urgencia para. tratar do me;mo ob
tenha uma classe.· jecto. Vae vot.ar-se primeiramente o requeri-

Em todo caso, umo, f1~milia residindo no mento do _Sr. Sea bra. . 
mesmo.edificio, fica sujeita a certo constran- Su.bmet1~do a votos o requerimento de ur
gimento e é naturalmente p~lo facto de não, genCla pedzda p~lo Sr. Seabra, 'Votam a favor 
ser a casa rigoro...;amente apropriada, que 0 · 43 Srs. deputados. 
~alec, a. que o nobre deputado se refere, nã.o O SR.. S:_c.;l.l3RA. (peliJ. o•·de;n) pede verifica-
e aproveita vel. ção da V'Otaçã.o • 
. A que.~tão principal é a seguinte : pelo re· Procedendo-se á Yeriticação, votam contra. 

gunento, por um artigo, em boa hora addl- 58 Srs. deputados. 
~o _pelo nobre deputado o Sr. Arthur Rios, O Sa. PRESIDE(>.'TE-Não ha numero. 
nao é- permittido, por occasião da confeção dos Vae-se proceder á chamada. . 
orçamentos, ·í'.tzer·se reducçã.o ou augmento Procedendo-se ã chamada, verifica-se que 
de despezas nos serviços já orga.nisados. Isto se retiraram os Srs. Bellarmino carneiro, 
deve ser ·reito em projecto especial. Urbano Marcondes, Lamounier e Almeitla No-

O SR. OlnCicA- Essa theoria obrigaria a gueir.t · 
CO~ssão de orçamento ao papel de simples O SR. PRESIDENTE-Responderam â. cha
coprsta. 1 mada 114 Sr. deputados. vae-se proceder de 

50 
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;novo ~1. votac;.ão do requerimento do Sr. Sea- inscrever-me para a hora do expediente de 
bra. amanhã.. 

O SR. SEABRA. (pela ordem)-Sr. presidente, 
venho fazer um novo requerimento a Car
mara dos Srs. Deputados, requerimento que 
me parecenão será recU8<tdo. 

Pedi a palavra com urgencia para me oc
eupar de assumptos que dizem respeito aos 
creditos constitucionaes dn. Republica.. 

A votação havida, ha pouco, parecia dizer 
que esta urgencia me sera negada. 

Ma~, V. Ex. comprehende perfeitamente 
que, trotando-se de uma- questão importante, 
cnda um deve assumir a sua responsabili
dade propria, e por isso l'equ.eiro a V. Ex. 
que consulte a ~tsapa.ra {1ue se proceda avo
tação nominal. 

Mais uma vez ueclaro que as indicações 
que vou apresentar di:-:em i·e~peíto nos credi
tes políticos e constit.ucionaes da Republic:.t 
Brazileira.. 

O Sr. ]>re,.,idente-.Vou submetter 
a votos o requerimento do nolJre deputado o 
~r. Seabm, pedindo votaçü.o nominal. 

Como sabem os nobres deputados, os re-
. querimentos de votação nominal, que aliàs 

deviam ser feitós a.ntes da materia, teem sido 
concedidos, como meio de veri:fica~.ão de vo
tação. 

Nestas condiç~ões, vou submetter a "I'Otos o 
requerimento. 

· Submettido a votos o requerimento ·de vo
. tação nominal, votam a fayor 54 Srs. depu
. tados e contra 49. 

O SR. PR.EsiDE:\'TE-Xão ha. numero. Vae 
se proceder á chamada. 

Procede-se à chamada. e verifica-se que re
ii~8:_ram-se osSrs. Juvencio de Aguiar João 
Vlerra, Manoel Caetano e Lamounier. 

0 SR- PRESIDENTE-Responderam it cha
·mada. 113 Srs. deputados. VaNe proceder ã. 
votação do requerimento de votação nominal 
do Sr. Seabra. . 

· Submettido a votos o requerimento, votam 
a favor-54 Srs. deputados e contra 57. 

. O SR, PRESÍDE~TE--Foi regeitado o reque
rLrnento de votaçao nominal. Vou submetter 
_a votos o requerimento de urgencia. 

Submettído a votos, votam a favor apenas 
44 Srs. deputados. 

0 SR. PRESID&."11TE- Não foi approvado O 
requerimento. Vou submetter a votos o re

. .querimento de urgencia pedido pelo Sr. Jac
,.qnes Ouriques. 

SUbfl?.ettido a· 't'OtoS, e tambem regeítado o 
requel'lmento do Sr. Jacques Ourique. 

O SR. SE.\B&\ (pela ordem )---Venho pedir a 
V. Ex. Sr. , presidente, o obsequio de mandar 

0 SR. PRESIDE~---rE-Vae·se :proceder ás VO· 
taç5es designadas na ordem do dia. 

Vot.açã.o, em 3" discussão, do projecto n. 115. 
deste anno, autorisa.ndo o governo a trans
ferir paro. as armas de infantaria e cavallaria, 
conforme as hàbHítações de cada um, os offi
ciaes do exercito, promovidos durante u 
guerra do Paraguay para a de artilharia. 
que nesta. se acharem sem podPr ter access(l 
por falt:J. de habilitações scientificas. 

o SR · PJtl!~IDENTE declara que lla sobl'e o 
projecto um requerimento do Sr. Pires Fer
rei~·a, que vae suumetter a votos. · 

Submettido ~. Yotus, ~ approvado o ~e
guinte 

Requeiro que a emenda do Sr. deputado 
Urbano de Gouvêa ao projecto n. 115, seja 
remettida a commissão de marinha e guerr;~ 
para dar parecel·. 

Sala das sessues, 16 àe setembro de 1892.
Pires Fer;·eil·a. 

0 SR. BELLAB.l'.fiNO DE MENDONÇA (pela or· 
de>1~) pede que se vet•ifique a votação. 

Procedendo-se a verí:fica~.ão, reconhece-se 
que o requerimento foi approvado por 58 
votos contra. 54 • 

O SB.. BET,LAR~UNO DE MENDoNÇA (pela m·
dem)-Sr. presidente, parece que o requeri
mento que acaba de ser votado pela Cama.ra 
manda que as emenda.s voltem a commissão, 
não se referindo ao projecto. 

Nestas condições,peço a V. Ex:.que submetta 
o projecto a votação. 

O SR. PREsrDEi':TE- Realmente o requeri
mento do nobre deputado pelo Piauhy fall;t. 
somente em emendas ; mas a mesa ponde~ou 
a S. Ex. que redigido por essa fôrma o seu 
requerimento não podia ser acceito na fórma 
do regimento. ' 

. 0 SR. PIRES FERREIRA (pela nrriem}- S~. 
pres;dente, no meu requerimento referi-me 
sómente às emendas. 

Parece que realmente V. Ex. deve sujeitar 
o projecto á votação. 

O S:a. PRESIDEl'.'TE- O nobre. deputado não 
attendeu ao que acabei de dizer. A mesa de· 
clarou que não podia· acceit.ar o requerimento 
de V. Ex. nos termos em que esta. redígido ; 
trata-se de 33 discussão e nã.oé possível suh
~etter a votação final um projecto ao qual 
sao apresentadas emendas que ficam depen
dentes de exame da commissão. (Apoiados.) 
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O SR.. PIRES FERREIRA. - Com a e:xplicaçãO 
de v. Ex., a Cama.ra. não devia ter V()ta.do o 
requerimento. · 

O SR. PRESIDENTE-Mas votou; e V. Ex. teria 
Mo occasião de o retirar depois das explica
~es da mesa e não o fez. 
Votação,em 3• discussão,doprojecto n.l09 A. 

de5re anno, opinando no sentido de ser a.ppro
vndo o projecto n . 109, deste anno,que crêa, 
t()njunta.mente com a. escola. de machinistas, 
um curso de nautica no estado tlo Parti. e lh'c 
d;i org,tni::;ação. 

Submettido U. votos, ê approvu.du e enviado 
~ commissã.o de redac(,'.ão o seguinte 

l'ROJf.CTO i'\, 109 A-1892 

O Cnngresso Nacicllla1 decreta: 
,\rt. 1." E' creado conjuntamente com a 

~ola. de maclmistas um curso de nautica no 
esia.dodo Pa.!'á, 

Art. 2.0 Este curso, como aquelle, ser-j, es
labelecido no Arsenal de Marinha sob a direc· 
(io do respecti-ro inspector. 
Ar~. 3. o Pa.ra. o preparo scientifico e :pra

tico do pe&~oal que se destinar á nautica, o 
curso constara de tres annos, sendo dous 
theoricos e uin ].)ta.tico, para cuja admissão 
os candidatos apresentarão certidão de a.ppro
iaç:lo de portuguez, francez, geographia e 
arithmetica. 

a) l• anno: 
Cadeira-Applicaçli.o da theoria dos logari

thmos, algebra até equação de 2° grâo, geo
metria. e trignometria rectilinea.. 
. AUla.-Apparelho e nomenclatura dos na-

nos em geral. 
b) 2- anno: 
. Cadeira-Geometria e trigonometria esphe

nca, noções de astronomia com appli~.ão á 
na-vegação-Navegaçã-o. . 

Aula- Manobra. dos navios a vela e vapor . 
c) 3'> anno: 
Pratica. de um anno, sendo seis mezes em 

alto mar, a bordo dos navios de guerra da 
~rmada nacional ou nos da marinha mercante 
a qualquer paiz, findo o qual pr·esta.rão o 
ehil~me de derrotas e noções praticas de ma-
e nas a vapor. · 

Art. 4.• O pessoal docente se comporá de 
dpns professores de sciencias para caila uma. 
dás cad··iras e um. proféssor para as duas 
~111f.sb, e perceberão os vencimentos constantes 

aD""' ella annexa a este projecto. 
ih ~rapho unico. o pessoal da adminisnJ:. sel"d. o mesmo da. ascola de machi-

Art. 5.• Fica o PoclerExecutivoautorLc;ad.o 
a confeccionar o respectivo regulamento, de 
accordo com as bases aqui estabelecidas 

.Art. 6.• Revogam-se as disposições em con-
trario . · · 

TabeUa a que se \'c(e't'c o p1·ojecto rle lei qw~ 
crea 1m~ cur,·o de nautica, a:11nexo d. escola de 
macl•i~aistas. no estado do P~rú 

3 professores 3. 3:000$. ... . 9:000$000 
1 servente.. . . . • . . . • . . . . . . i20$00l0 

Expediente. etc. .. .. ... . 1 :000$000 

Torol. .... ... 10:720$000 

Vot:J.~!ào, em discussão unico., do projeew 
n. 2:3 F, deste anno, (additivo desta.ca.no d•J 
projecto de lei de for(,'as de terra, mandando 
rectificar, no sentido que inclica, as patentes 
de l'eibrma dos generaes cujas reformas, vo
luntarias ou nii.o, tiverem sido effectua.das ou 
mandadas comprehender como compu1sorias.) 

Submettido a votos é approvado e en viadn 
á. commissão de redacção o seguinte 

PP.OJECTO )'{. 23 F - 1892 

O Congresso Nacionlllresol ve : 
Art. As :patentes de reformados dos ge

neraes cujas reformas, >olunta.rias ou não, 
tiverem sido etlectuadas ou mandadas com
prehender como compulsorias, nos termos do 
decreto n. 193 A de 30 de ja.neiro de 1890 e da. 
resolução do Congresso ·Xacianal sob n. 29 de 
8 de janeiro do corrente anuo, serão rectüi ~ 
cada.s para attender-se a correspondente alte
ração de denommina.ções, trazida. aos postos 
de offi.ciaes genera.es pelo decreto n. 350 de 19-
de abril daquelle anno, de modo a resalvar-se 
o direito correl3.tivo de pracedencia militar 
que já haviam adquirido. 

Votação, em discussão . uniC"l, do projecio 
n . 23 H, deste anno, (additivo destacado do 
projecto de lei das forç.M de terra, mandando 
preencher d~e ji~ a. metade das vagas dos · 
postos de tenente a coronel das armas de ca
va.lla.ria e infantaria, se.,rrundo as condiçõeo:: 
que estabelece.) 

Submettido a votos o projecto. ê r ejeitado. 
Votação em 3> discussão do projecto n. 91. 

deste anno, approvando o accordo celebrado 
entre o governo e a Sociedade Anonyma do 
Ga.z, pelo decreto n. 826 de 24 de maio do 
corrente anuo. 

Submettido a votOs, e approva.do e remet:-
tido á. commissão de redacçã.o o seg u.i.il.te 

PROJECTO N. 91 - 1892 

O Congresso Nacional decreta.; 
·Art. 1.• Fica a.pprovlido o accordo celebra

do entre o Governo e a Sociedade Anonyma. 
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do Ga.z, pelo decreto n. 826 de 24 de maio do 
corrente anno. 

Arl. 2.o Revogam-se a.s disposições em con-
trario. · 

Ao a.nnunciar a votação em 3• discussl1o, 
do projecton. 153 A, do anno passado, regu
lando as relações entre locador e loea.ta.rio, o 
Sr. presidente daclara que ha sobre o mes
mo um requerimento do Sr. Fróes da Cruz, 
que vue submetter a votos. 

Submettido a votos,é approvado o se.,"Uinle 

Requeiro que vã á commissiLo de justiça. c 
:projecto n . 153 A para., revendo e considel'ando 
as emendas, for·mula.r um pr·ojecto que sirva 
de lr~e á. 3• discussio. 17 de setembro de 
1892.-F!·<ics da Cru;. 

o projecto vae ser remettido à comm1ssao 
de constituiç~, legislação e justiça. 

O Sn.. PRESIDE:"iTE annuucia a. vota~oão, em 
za discussiio, do prQj ~cto n. 12-Z, deste a.nno, 
reorga.nisa.ndo o Supremo Trilmnal Mili
tar. 

no proprio nacional denominado «Fazenda da 
Bo~ Vista,1> na Pa.ra.hyba. do Sul, estado do 
Rio de· Janeiro ;· especificando os individu~ 
que a ella "POdem ser recolhidos e da.odo ou. 
tras pl'OYiáencias. 

O Sr. Chagas L«>bato (pela or. 
dem)-Sr. Presidente. ao projecto a.~mpa
nha uma emenda por mim oft'erecida, que toi 
publicada mas não destribuida. 

Militam. por conseguinte, a resp2ito desie 
projecto a.s mesmas razões que determinarom 
o adiamento do anterior. 

0 SR. PRESIDE!\'TE- A emenda de V. Ex. 
está destribuida em avulso. 

O SR. CIIAGA.s LoBA TO- Como quer que seja. 
tenul) sido ella. destribuida ho. pouco tem
po, e tratando-se de uma ma teria importanre, 
requeiro a V. Ex. que ··onsulte á casa se 
concede adiamento da, votação por 24 hora.~, 
afim de que os meus illustres collegas ft.. 
quem orientados sobre o assumpto da mesma 
emenda. . 

Consultada a camara, é a.pprovado o re
querimento· do Sr. Chagas Lo bato. 

0 SR. OLIVEIRA VALLAD.:\.0- (pela 01·dem) 
declara que 0 projecto 11 • 122 encerra materia. Ao annunciar o Sr. presidente a votação. 
importante e flOr isto pede que 0 mesmo em disct:ssão unica, do parecer n. 69, deste 
com as emendas vã a commissã.o de marinha anno, acceita.ndo a. renuncia feita pelCI Dr. 
e rnerra. João da M:atta Machado, do mandato de depu· 

., · ~ tado pelo estado de Minas Geraes; declara que 
o Sr, Presidente-O requerimento I foram apresen~as ao mesmo parecer duas 

de v. Ex . não pôde ser aceito, agora; devia emendas substltu~rvas, ~ma_do Sr. B~daró 
ser feito antes de encerrar-3e a discussão,pa.ra. e outra do Sr. Joao de Stquemt. 
ser votado a:rora.. O SR. RETUMJlA. (pela ol·dem) requer pref~ 

Ma.s a medida suggerida por V. Ex. pó de rencia para o substitutivo do Sr. João de S•· 
ser aprasenta.Ja. dur-a.nte a. terceh'D. discussão. queira. 

O SR. . MARTINHO RoDR.IGUEs- (pela ordem) Submettido a votos o r equerimento de pre-
- Sr. Presidente. lembro o, V. Ex.. que ha um ferencia, éapprova.do. 
substitutivo ao. projecto ~ Q1!_e pa.rece-me Em seguida é submettido a votos e appro-
deve ser preferido para a "<~Ota.çao. vado 0 seguinte 

O S:a . ARTHUR. Rros (pela ordem)-Sr. Pre-
sidente parece-me que a camo.r:l nã.o está. per
feitamente orientada para votar o projecto 
(apoiodQ). 

Subst i ttdi 'O O 

Demonstra. este juizo o pedido <lo honrado Inclico que a Camara dos Deputados auiol'i~ 
:relator da commissão para que o projecto fos- a mesa. a convidar 0 Sr. deputado :MatW. Ma· 
se á commissão respeativa. Justifica ainda chado a tomar assento, desistindo da renun· 
este juizo a dis_tribuiç~o que ne.ste momento día do cargo que tão dignamente telll: occu
acaba. de ser fe1_!a das emendas ImiJressas. . pado e 00 exercício do qual tantos servt~.os ba 

Por estas ~zoes, e attendendo·se q_ue t rata- prestado á causa da Republica.. 
se de um proJ ecto de alta lmportanCla., peço a brO I 
V. É x:. que consulte a Ca.mara se concede S. R.-Sa.!a das. sess_ões, 19 de sete!ll 
a.diB.mento da votação por 24 horas. de !89"2.-Jouo da s,q~.<e>r.l. . 

Consultada, a Cama.ra concede o adiamento O SR. BBVILAQUA (pela or dem) pede que st 
requerido pelo Sr. Arthu-r Rios. verifique a votação . 

o S:a. PR&SIDENTE-annüncia. a votação Procedendo-se á verifica.çã.o. reconhece-~ 
em se,.ounda discussão, do proj.ecto n . .151, que o substitutivo foi approva.do por 66 voWi 
deste a.nno, crea.Ildo uma. colonia correcciona.l contra. 38. 
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o Sr. Pires Ferreira-Estando 
esgotada a. votação das materias da ordem do 
dià te11do em mãos o :parecer da commissão 
de ~rçamento, que diz respeito a auxílios á 
diversos estados, pedi a V. Ex. consultasse á 
CMOaJ'<l. sobre si consente dispensa de im
pres..<ão para. · entra1· na ordem dos trabalhos 
da ses..<ão de amanhã. 

Consultada, a Camara concede a. dispensa. 
de impressã.o do projecto n. 198, que se acha. 
sobre a. mesa. e ao qual se referiu o Sr. Pires 
Ferreira. 

· São successivamente postas em discussão e 
~pprov:Ldas sem debate as redacções dos pro
jectos ns. 156 e 159. 

E' julgado o~jecto de deliberação e enviado 
~ commissão de constituição, legislação e 
justi~a. o seguinte 

PROJECTO 

N. 199 - 1892 . 

Pro• idcnçia, solJl'e a nomeação do.< ;pretores e d1s 
j:!i; e< do Tributlal Ci~il e Crimmal e . .a1Jre o 
mc:lo de conta1· a antiguidade· dos ,,e.•nos mo.
giJotJ•ados. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I . 0 Os pretores se'!"ão nomeados me

ueanteconcurso peranteaCôrtedeAppella.ção. 
§ 1.• O Presidenre da. R.epublica determi

narà, em re.,"'lllamento especial, a fórma. do 
concurso. 

§ 2. • E' considerado vítalicio o logar de 
pretor. 

Art. 2.• Os juizes do Tribunal Civil e 
Criminal s~rã.o nomeados dentre os pretores, 
na ordem da antiguidade. . 

§ J.• ,\ antiguidade contar.se-ha da. posse, 
~revalecendo, em igualdade desta, o tempo 
da. judicatura. anrerior,na União e nosestados 
e, em se,crundo lugar, o da a.dvoca.cia.. 

§ 2. • Os pretore'l nomeados vitaliciamente, 
antes da execução do decreto n. 1030 de 14 
de novembro de 1890, serão considerados os 
mais antigos. 

§ 3.• O presidente da Côrte de Appellação 
organisará, no principio de cada. anuo, a. 
lista da. nnt~guidade dos pretores, cabendo. aos 
Prejudicados rectrnio para o Conselho su-
premo do mesmo tribunal. · 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con
trario. 
s. R.- Sala · d&s sessões da. cama.r& 

doo Deputados, 16 de setembro de 1892. -
IlomerQ Baptista.. - Thoma~ De~fino. - ·A. 
Botelho,- LeoneL Filho.- .Frões do. Cruz.
Fur~uim Werneck.- Borges de Medeiros;
Alc:âes Lima.-JuUo de Oastilhos.-Thomazc 
Mores, - Pereira da Casca.- Cassia.no do 

Nt!!cimeato.- Theophik> dos San{os .-Felis
beUo F'rei1·e.- Garcia Pires.-Novaes MeUo. 
-Urbano cleGou'IJíia.-Caetano de Alii'W[t~erque. · 
-Lauro J[ii.ller.- Urbano Mcu·concles. -
Horacio Costa. 

E' ,julgado o5jecto de deliberação e remet
tido as commis~ões de marinha e guer•ra e de 
orçamento o seguinre 

PRO.IECTO ~. 200 - 1892 

.4.-utO;'ÍSa O f}Ol'~t'JIO a >'CO>'ga.nis<U O .<a.-t:iÇO SCL!Ii• 
ta.l'io do <;rc•·cito, d~ acco;·cliJ com ns w~cs qu~ 
c~tabclcce. 

Art. 1.° Fica o governo autori~n do a reor~ 
ganisr~r o ser\·iço sanita.t·io do exel'cito, de 
accordo com as seguintes b<.1se:s : 

1."' Niio exceder a vel'b , vot.a;l:l paro. o 
, proximo exercício, e fazer as rellucções de ac
cordo com :l. ilola.junta; 

2.~ Dar nóYa organisa.çiio aos hospitaes mi
litares, diminuit:do sem prejuízo do servico o 
respectivo pessoal. ficflndo reduzidas á enfer
mnrias, além dos hospitaes de 3a chssa, como 
manda a lei de 30 de janeiro, os de 2•, exce
ptuando os do Pará, Pernnmbuco, Bahia., An
dara.hy, Parana, Porte Alegl'e a Ma.tto 
Grosso; 

3 ... Conser -çar a orga.nisação actnal do qua
dro do corpo sanitario; com as modificações da. 
lei de 30 de janeiro do corrente anuo, pas
sando as seguintes alterações : 

La Extincção da chosse dos medicas e phar
maceuticos adjuntos; 

2.~ Elevar a íO o numero dos tenentes
medicos de 5' classe e a 43 o dos aUeres phar
maceuticos. 

4..• Não admittir, sinão no primeiro posto, 
a eotrl\da. para o quadro, depois da satisfeitas 
as exig-encias do regulamento vigente ; sendo 
preferidos os candidatos jà classificados no 
concurso de 1891 e os actaaes adjunctos, aos 
quaes se levará em conta o tempo de serviço 
e o respectivo merecimento, podendo ser ad
mittidos, independente de concurso, aquelles 
que tiverem· exercido o cargo. obtendo boas 
notas; 
5.~ Dirigir e regulamentar o serviço sani

tario militar. de a.ccordo com o que existe de 
melhor e se pratica nos exercitas mais bem 
ol'ganisados e que possa ao no95o ser ada
ptado. . 

Art- 2. o ReV"ogam -se as disposições em con~ 
traria. . · 

Sala das sessões,l2de setembro de 1892.
Dionysio Oerqueir~. 
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DESPEZA .'LCTUAf, DESPEZA PltOPOSTA. DIFFERE:'IÇA. Ot: ECOXO?IIlA RESULT•\"-"l'E 

Secretaria. da Repat"tição 
Sanitaria. 

Dtl. suppressão de : 

l i o escriptura-
r io.... . ....... 2:640$ 

l 2• escriptura-
rio.... .. . . .. .. 2:0408' 

l 3• escl'iptura-
rio ... -........ I :560$ 

I continuo.... • . 9ro.p 

:2..'3:5~00 16:39..{)$000 7:20ili5 7:2008000 
--~--~~~~--- !-----------~~-~-~~----~~~~~ Hospital Central Da. :mppl"eSSão de : 

1 2" eseriptur;.~ 
rio............ 2:040$ 

l 3• e>criptura
rio...... ...... 1:560$ 

21:360$()00 17:760$000 3:6(1!'$ 3:600~ 
~~~~~~~~~ ~~~--~~~~~=-----~~-----~ 
13 hospitaes de 2• clas~e 7 ltospitaes de 2• classe Da suppressão do 

logar de fiel 
comprador em 

26 hospitae.'> de 3' classe 

sete hospitaes 
subsistentes... . 6:720$ 

Da tronsformação 
de seis dos ac-
tuaes hospit.aes 
de 2• classe em 
enfermarias •.. 53:061)$ 

64:680$0()0 59:789$ 59:789$000 
------------~--

32 enfe1·ma.rias Da tra.ns!brmação 
dos 26 actuaes 
hospitaes de.:~" 
classe em 26 en-

90:480$000 43:3W$0QO ter marias .. .. .. 55:224$ 55:224.5006 
------------~--

Corpo Medico: 

1 inspector ge-
ral......... 12:461$. • • • • • . .. . • . .. .. 12:461$.· 

:~ coroneis .. • • 25:200:) . . . .. • .. . • • . .. . 25:200$ 
9 tenentes -co-

roneis...... 62:920$ .. . .. .. . .. . . .. . 62:920~ 
~7 ma~o!es.; .... 163:390lti .•.• . •.. , .. .. •. 163:390~ 

-~0 capltães ..... .364:800$ ............... 364:800~ 
,4 a.djuntos .... 133:200!;/30 tenentes · o. · 

-----· 3:42(}.!; (com 
761 :9i5$ soldo l05$,eta· 

pa 60$. gra.ti· 
1icação I 00$ e 
criado 20$) ... 102:600$ 

731:371$ 

' . 
30:600$)00 

... 
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I)ESPEZA. A.CTU.\f, I DESPE7..A PROPOST.'\. I DIF.FERE KÇ.\. ou ECOXOl!U. RESULTANTE. 

I 
C<:~rpo Pharmaceutico : i I 

1 tenente-coro- I 
nel. . .•. • . . . • 6:031~. · ... :. .. .. • .. . • . 6:031$ 

~- majores..... 10:423$ • • .. • • . . . . • . .. . 10:423$ 
.s~pitães ..... 38:016..~~ .· -· · · ·· · ··: · ··· 38:0~6~ 
:JZ tenentes.. . • • I 09. 824..'5 • • • • . .. • • • • • • • • I 09. 8"24..<:; 
·lhdjuntos . . . • 79 :200$ 27 a lf e t' e s a · 

2:760$ (com 
243: 494$ :roldo 00$. eta

JIU. 60$, grati
fica~o 60$ e 
criado 20$) •.• 74:520$ 

Em resumo: 
Economias de 

prompto ..•••. 
A saber: 

~ttppressão do lo
g;H' de ftel-com
pt·adol' nos 7 
hospitaes de 2" 
elas~ subsis-
tentes . ..••..• 

Tt·ansfbrml\Ção de 
6 act.uaes bos
pitaes de 2" 
classe em enfer-
marias .... . .. . 

Tntnsformação de 
26 a.ctuaes hos
pitaes de 3a 
classe em 26 en
th-marias: ..•• 

Corpo medico . ..• 
Corpo pha.rma.

ceutico ....... 

53:069$000 

55 :224-c'sOOO 
30:600$<)00 

4 :680$000 

Somma... 150:293$000 

Economias :pal"" o 
futuro ....... . 

A saber: 
~~·etaria. da. Re
~rtição Sa.ni-
taria .. · ........ ·. 

Hospital Central. 
Suppressão de 40 

a.ctua.es medi
. · cos ca.p~tães,que 

devem ser sub-

7:200$000 
3:600$000 
< · 

238:814$ 4:680$000;· 

' 

stituidos por 40 
tenentes • em 

l50:293$000 virtude . du. _lei 
~ 1 de 29 de Janetro 

- de 1892 .. ..... 45:G00$()00 

61: 152.~000 

Suppressão de lô 
actuaes pha.r
maceuticos te
nentes, que de
vem ser substi
tuídos por 16 
alfel·es, em vir
tude da mesma. 
lei .••.•.•..•• 

Somma . . . 
lO : 752.'$000 
iJ1 : I52.SOOO 

Julgado objecto de deliberação e enviada & 
commissão de orçamento o seguinte 

PROJECTO N. 201 - 189-~ 

Ma11da descontiZl·, no exe,·cicio de 1893,parte 
do subsidio do Presidente e Vice-Presidemc 
da Republica, e dos deputados e senado1·es-_:· 
do ordenado dos magistrados federaes e do.« 
funccionarios publicas e militares, e isenta 
desse desconto 'llarias contribttições dos co
fres publico_o. 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1. • Serão descontados no exercício de 

1893: 
.§ I.~ A terça parte do sub~idio do Presi- . 

dente e do Vice-Presidente da R.epublica. · 
§ 2. • A terça. parte do subsidio dos depu

tados e SE~nadores . 
§ 3. • A quarta. parte do Ol'denado dos mi-

nistros de Estado. . 
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§ 4.• A quarta. parte dos ordenados dos ma
gistrados feder:Jes. 

§ 5.• A dec1ma. parte dos vencimentos dos 
funcciona.rios publicos e militares. 

Art. 2. • Não soffrerão desconto : 
§ 1." os vencimentos elas praças de pret do 

exercito e da armada.. 
§ 2. • o meio soldo dos officiaes reformados 

do exercito e da. armada,. 
§ 3.• As pensões concedidas pelo "Estado. 
§ 4.• Os vencimentos dos aposentados por 

motivo de inva.lic!Pz. 
§ 5.• O meio soldo :1. que tem direito a.s viu

vas e filhas de militares. 
Art. 3." Revogam-se as disposí~ões em con· 

traria. 
Sala das sessõe5, de setembro de 189"2.-

Espirito Santo.- Fonsec:.1 Hermes.- Je~-uiml 
de Albwluel'']tte.- Ficu,·y Curado. - Virgilio 
Pes.,oa. 

0 SR. PRESIDE:-;TE- Continúa. O. diseu~ÍO 
do projecto n. 19:3 e ~m a ~la.fl".J. o Sr. Be· 
vilaqua., para. conclua• seu discurso. 

proferido no anno passado, declara não poder 
continuar no casarão do Castello-Inconve
niente e sem accommoda.ções pr ·cisas-o hos
pital da. capital Federal, onde em certas occa. 
siões.são collocados os do~ntes pelos corredores 
e pelo chão . 

Applaude a idéa. do gover no em a.ttender 
aos reclamos dos chefes do serviço sanitario do 
e."!:ercito, mandado construir um ·nove llospi
t a.l, sob um plano scientíficamente moder no 
elaborado pelo distincto tenente-coronel de en· 
genhe1ros Francisco Marcellino de Souza 
Aguiar, de a.ccordo com o illustmdo medico 
militar Dr. Ismael du. Rocha., que tão digna
mente desempenhou suo. commissão na Eu
ropa. 

Depois lle esten<ler·se em 1lh·ersa.s considc· 
mçõt>s, p<l\le que não s:•jt~ ne;t:W.o. a. verba 
pedida. pelo governo p:u•a tal !1m, a.ftm rle 
nüo tlcnl'rm pc~rclidns ns obru.s já iniciadas, 
nem cont inu:u·em prej uuicO\das a. sa.ude. bem 
cst.'l.r e vida. du.s praças, apczar dos esror-çc~ 
dos rnetlicos militares. 

R.ei'ere·se it 1\.l.lta de hygiene dos qua.rteis .e 
enfeJ•marias elos estado~> e pede o restabelecr· 
mento das verbas para as obras referentes 
aos estados. 

O Sr. Bevilaqua limitàr·se-ha a. 
poucas observações, para concluir o que ia 
ilizendo quando 1bi intel'rompido. 

Nas reducções propostas, o orador encontra 
ainda um ponto em que e obrigado a divergir 
da commi8São e esse ponto é a. suppressã.o da 
verba. para pagamento de criados de officiaes 
do exercito. . 

Em relação ao hospital militar da. Bahia 
diz que não é possível continuar no v~lho 
edificio das Pita.n~'Ueiras, onde s~rão perdi~ 
sempre · as despezas feitas para. melboraJ.-o, e 
a.Uudindo ao orçamento feito pelo nobre col
lega Urbano de Gouvêa, quando, encarregado 
das obras militares no seu estado, pede que 
se consigne a quantia de quarenta. contos para 
a. transferencia do hospi t .1 para. a fortaleza. do 
Barbalb.o, fazendo-se as obras indispensaveis_. 

Essa verba, segundo explica, resulta de se 
haver acabado com a má. pratica. de terem os 
officla.es um camarada e ás vezes. mais. Sup
primil-a e occa.sionar o abuso, essa pratica 
e'identemente nocíva. e humilbante -para o 
soldado; pois,ca.ra como e actua.lmente a. vida., 
a -pequena. consignação que os officiaes rece· 
bem, ajuda-os muito. 

Espero que a commissão attenda á sua recla
maçao. 

sobre o serviço sanitario diz que se m.a.m· 
festou já. no anno pa.ssado, quanto a reducção 
dos hospita.es em enfermarias e reOO.ixamento 
dos :tJrimeiros postos dos medicas e pharma· 
eeutlco~ a tenentes e alferes, mas, uma vez 
que :passou-a. lei, não duvida. 3pprovar a re· 
ducçã.o âs enfer marias dos hospita.eS de 2' 

O Sr. Paula Guizn.ar ães to- classe das cidades de Rio Grande, Bagé, Ja. 
mando a. palavra. quando está prestes a esgo-, guarã.o, Uruguayana, ::são Gabriel e Qorumbá. 
tar·se a hora, ·demorar-se-ha pouco tempo.na' Declara, terminando, que além _de outras 

· tribuna.. vind~ corroborar as judiciosa.s ,~n-i emendas, vae oft'erecer uma.. a.utorisa.ndo o 
derações feitas pelo orador precedente. "· : ; governo a crear um.laboratA>rio de microsco-

Tem acom;_:~anbado a commissão de 'orca.- pia clínica e :bacf:eriologica, para o serviÇO 
mento no seu patriotico empenho de reduzir medico-militar, dentro da verba do orça.men· 
as despezas para conseguir o equilibrio o~.a- to, porque com dons contos · dé réis se pó4!e 
mentario ; vê·se, porém, obrigado a. divergir ter o material indispensa vel, não precisando 
-agora. · .. . encarecer, hoje que as theorias microbianas. 

Falla de economias que redundam em. pre- são tão conhecíd.ã.s, a neces.~ida.de ina.dia.-vel 
juizos futuros; e não póde applaudir red.uc- de um estabelecimento de tal ordem; ·referiu· 
ções que a.tfecta.m esse capital cujQ a.lto veJor do-se a.inda ao tàcio que ultimamente se deu, 

'.foi posto em evidencia _pelo eminente bygie- de ter a commlSsã9 nomeada pelo minis~ d~ 
nist& Jules Rochard~a: vida _'ltll'Ilai)a.. guerra para o estüdo 'da.s causas· de· beri'bel'1 

Manifesta-se fortemente· contra. a reducção n& escola militar. de utilisar-se de · Ia.borato· 
de 150:000$ dEStinada á oonstrncção do bos- rio~ estranhos, quando deve havei-Os na. re· 
pita.l militar, e ~ferindo-se a. um discurso seu partiçio sa.nitaria.. . ·. ·· .... . · 
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Recommenda sua.s emendas à consideração 
.da. casa. . 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
·.á commissã.o as seguintes emeudas : 

Orçamento do Ministerio da Guerra. 
Emendas: 
Restabeleça-se a verba da proposta. : Con

strucção de um hoslJita.l na ·rua do .Jockey
·C!ub, 150:000$t)OO. . 

Sala da sessões, 19 de setembro 1lc 1892.
Paula Guim.ariks , 

Restabeleçam-se as verbas pedidns para as 
obras dos quo.rteis e enfermari:l.S dos eJ;tados. 
- 8a.la. dv.s se.•s5es. 19 de setembro de 1892. 
- Paula Guimarcics. 
Consigne·~~ a verba de 40:~ para a 

tro.nsfercncia. do Hospital Militar (1o. Bahia, 
do impresta.vcl edificio onde se acha, nas Pi
tangueiras, para. a for'"..a.leza do Bltrh-.tlho, fa. 
zendo-se as obra" indisp~nsa.veis.- S. Jt. Sala 
das sessões, 19 tle setembro de 189'2- Pauta 
G«imaracs. 

Accreseente-se onde c~nvier: 

Fica. o govet'no autorisado a crear nos limi
tes do orç .mento, um laboratorio de micros
copia chimica e bacteriologia para o servico 
medico militar.- S. R. Sala das sessões, 19 

.J.e setembro de 1892.- Pa11la Guinum7.es . 

A discussão fica adiada. :pela hora.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continna~.ão da. 21 discussão do projecto 
n. 19-2, fixando a despeza. do Minisferio da 
lndustria. Via.cão e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

Veem â. mesa, são lidas, apoiadas e remet· 
tidas à. oommíssão as seguintes 

E1,1e;~das ao orpmento do Jiiniste;·io da 
l•uiu.~t;·ia, Viaçi?O e Ovras 

Restabelec:i.·se pot• inteiro a. verba consi
~nada na proposta. do governo para. o secy:iço 
ae colonisação nos estados do Amazonas, Pa:ra, 
Maranh&o, · Pia.uhy, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Parahyba,. Alagoas, Sergipe e Matto 

· Grosso. · 
Al't. Fica o governo autorisado a abrir 

soal compatíveis r.om a.'l mú:es'lidades dos 
serviços respectivos . 

Sala. das sessões, 17 de setembro de 1892.
Uchíla Rudrigues .• -,1lfrt3do J. Barbosa.-Mar
tirlll.o l?odri_rr-les.-'lYI. Valladao.-Rodrigo ·de 
Araujo.-!lf'atta Bo.rcr:llar.-Ivo do Prt!do.-A. 
:Montenef!ro,-Canti<o.-Ba7"iío ele S. Marcos. 
-Virgílio Pessor~. .-NoyHei;·t~ Pm·anagua.
A.:;eredo.- Thmna:: DelfiM.- Rodrigo Fer
nandes.-Casimwo Jv.nio·;·.-Bastot do Na$ci
mento,-Firmilto Pires.-Aug~tsto Vinhaes.
JoMUim Pen1amb,.~co.- fh·bano ele Gowreia, 
-ÃLmino A/fon$0.- Pt:t.ula .1.rrJollo.- Costa 
Rodrigt1es. - Caet!!no llr: Al/JtJ fJt!c-.·que,-JoiZo 
de Siqueira.- .4.l..,cs de Caslro.-Gmwalo de 
LagO$. 

Ao n. 31ettm a lospectoria. Gera.! das Terras 
e Colonisa.ção. 

Restabeleça-se ;L verlia da. Jll'Oposta, dedu
zindo-se 13:201)8 correspondentes aos Io~res 
de um ajudante e um chefe de secção ja va.
gos. feitas as demais suppre:>sões de que t rata 
a J.ei n. 23 de 30 de outubro de 189!. á pro
porção que se forem dando a.s va.gas.- Santos 
Pel"eira.-J. Retumba.-B. 2lledei~·os.-Bastos 
do Na$cimer.to.-Costa Rod1·igucs.-Pa!~lo .4.r· 
goUo.-Pat,la Gt~iúUZl"i!~s.-l'oleatino de Car
"'atho,-F,·ancüco â<J Jlattos.-Cou:o Cat·tar::o. 
-A~lsto de F1·dtas.-Cal·los Campo!i.-La
mounier.-Virgi!.io Pesstia.-J[ar1igho PradrJ. 
-Ig~w.cio Tosta. 

Ao projecto n. 192: 
Da verba destinada ao prolongameuto da 

Estra.da. de Ferro Central, o governo deduzirã. 
a quantia necessaria pa.ra. a construcção do ra
ma.l de Santa F e ao Aventureiro, cujos estu
dos foram interrompidos por ordem do minis
tro da. agricultura do ~overno :proYisorio.· 

sara. das sessões, 19 o.e setembro de 1892.
F,·ancisco B q.dar6. 

Emend!ls aoprojeetJ n. 1.92 

Da verba votada. para constru~.ões de li
nhas telegraphicas, o governo designará a. 
quantia. de 22:000$. sendo 14:000$ para o ma
terial necessa.rio ali,n-ar a villa. União da Vi
ctoria. á. de· Palmas e 8:0005 para ligar a. villa. 
de Guaratuba, no estado do Paraná., partindo 
d~ linba geral no logar Victoria ou outro 
mais conveniente. 

saia.. das sessões, 19 de setembro de 1892. 
-Belta1·mirll) de Jleaiü;nça.-Eduardo .Gon
çalues.-J. Avetlaí··.-Ftores.-Alcid.es Lima. o credito necessa.rio ao proseguimento e con· 

·clusão das obras da. linha tele.,~phica ter-
restre e sub-fluvial de Bêlém a Manáos. O Sr. :M:art.inlt.o Ro<h•lgues;.... 

Art. · Fica o governo autorLc:a.do. a reibl'- SI'. presidente. inscl.>evi-me para fa.Uar · sobre _ 
mar e.s administrações dos correios federaes o projecto em disctlssãll, porque pretendia 
nos e:.-ta.dos, dando· lhes a organisa.ç.do e~- submetter á. conside!'al,'":io da casa a.Igumss 
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émendas, cuja acceitação me parece indispen- para a qual só encontro explicação na igno
sa vel. · l>ancia em que ella está das condições do meu 

.domo hontem não me coube a palavra, por- estado, que pela.s conjucturM difficeis em que 
que me achava inscripto depois de muitos se acha deve merecer toda a attenção dos 
outros· Srs. depu Lados, mandei a mesa as mi- poderes publicas. . 
.nhas emendM sem justificai-as, o que faço Ainda mesmo quando a estrada não dê re-
a.gora , si bem que ligeiramente. sultados directos :para o Tilesouro, parece-me 
· Sr. presidente, a illustrada commissão que que a commissão não devia supprimira verba. 
elaborou o parecer, que ora Sé discute, preoc- porque ella dará resultados indírectos de não 
·cupada em extremo com o deficit que asso- menor importa.ncia que aquelles. 
·berba o orçamento, foi coetando largo em Outra emenda, Sr. presidente, que tive a 
todas as despez<ts, sem attender que muit..1.s I honra de mandar á mesa foi autorisando o 
d.ellii.~, por sua naturez•1. devem s1~r ren.!is:1das governo a. d0spender com. a creação de uma 
por neces~a.rias e irnprescendivei~. cscoht de a.gricultura e zoothechnia, no es-

Entre Ot1tras citarei, por exemplo, a ·verlxL tado do Ceará, a. in>igniftcante quMltia de 
do~tinada ao pt·olonr;n.mento drc Estrada. de 50:000$000. 
Ferro U<' ~olmtl. no Cfarú. estradtt cuja con· Quando todo~ ou quasi todos os estados do 
C!lus[o u unm necP.ssitlude l1:1. muito tempo re- ,:ui teem t•ecelJido pingues favores !lO governo 
cla.tnal]lt pelos IJOI"O> daquelle estado que, e do Congresso, desde os tempos do imperlo, e 
como ü saTJido, lucto.m periodic:unente com as principalmente no tempo do governo proviso
SDceus, q_ue demstam o~ ~:et·tõe~ de muitos e&- rio, não é muito que o Ceara tenha tambem 
tudo~ !lo norte, le\~:mdo a miseria ao seio da a migalha de 50:000$ para a escola a que me 
popul:t1;ão e t•e<.luzindo a pouco. ou nada, a refiro. (Apartes. ) 
industria pastoril, a lavoura, e todas as ou- E' dever dos poderes publicas auxiliar as 
tras ibntc::: de riqueza puhlica e particular. industrías,porquee do desenvolvimento dest..1.s 

Comprehende V. Ex. que a estrada de que advem para a união os benefi.cos resul
ferro, · encurtando as distancias entre . os tados do esforço i_ntelligente e da boa a.ppli
respectivos pontos do estado, facilitará, no cação dos ca.pitaes. 
'tempo das seccas, o transporte de viveres. do No Ceará, como em muitos outros estados, 
littornl pa.ra o interior, e, nos tempos pros- a agricultura é ainda um mytho. Está ainda 
peros, alem do producto da lavoura e do em embryão. 
commercio, o transporte do gado do visinho Não se conhecem os principio» mais rudi
estado do Piauhy para o Ceará e para outros . mentares da arte de lavrar e cultivar a terra. 
estado~ pelo :porto da Fortaleza. A industria pastoril não estâ màis adeantada 

Nestas condicções me parece que a illustre nos sertões do norte, isto é, no Ceará, na Para.
commissão teria procedido com mais acerto byba, no Rio Grande do Norte, em Pernam

. se mantivesse á verba a que me refiro , por- buoo e Maranhão. Cria-se da mesma maneira. 
.que ella e de todo o ponto indispensavel. po.r que·os nossos bisavós criavam. 
( Apctrtes ) . Segue-se o systema patriarchal rudimentar. 
. Argumenta-se com o deficit que a Estra-da Entrega-se a natureza o cuida.Uo de criar o 
de Ferro de ~obra! apresenta annualmente nos gado. Não se procura melhorar as raças, 
seus balanços, mas isto não é uma razão, aperfeiçoai-as, de modo que esta industria é, 
primeiro por que .o estado não faz estradas nos sertões do norte, o mesmo que era talvez 

· . de ferro para auferir lucros pecuniaríos, mas ha cem annos passados. 
·~a commod}dade ~os :povos, par~ desenvol- Si não fosse a exhuberancia daquelle solo, 

"VJ.ID.ento das mdustr1as, etc, ~ depo~ por que creio que já se teria extinguido a raça cava.l
esta estrad:t, prxllOI,lgad~ a,te o lp"!l, ccmo -se lar, vaccum, cabrum. ovina etc.,·porque, na 
!l-C~a, e dah1 ate Cr·atehus, fo~ara os _preA exploração desta rpoductiva industria, a arte 
JUIZOS causa.~os. pelo traçado moon_vemente ·brilha pela ausencia., 
dado ao pr1me1ro trecho de Camoctm a So-
bral. . · · 
A.~guro que o rendimento da estrada, 

com o prolongamento projectado, cobrirá. o 
deficit que tem dado, porque margina em 

·grande parte a uberima serra de Ipiapa.ba, 
. que produz em·abundancia ·:algodão e cereaes, 
e liga ao mesmo tem:po o Cea.rá com o Pia.uby, 

. çuja criação de gado, como se sabe, é muito 

. prospera., sendo por a$sim dizer o .nosso 
. «llleiro_. , 
., .,Estranhei, :pois, que a. Ilustrada commissão 
·:tivesse supprímido esta verba., suppressão 

O SR., C_'I..ETANO DE · ALBUQUERQu~ual-. 
quer dellas esta bem de.,o-enera.da no norte-

0 SR.. MARTINHO RoDRIGUES.:_Estaria eX· 
tincta., sinão fora a uberdade do solo que cria 
pastagens immensas, independente . de cul
tivo. 
· Por consequencia. não peço. muito, solici

tando desta camara o auxilio de 50:000$ 
para. uma. escola agrícola e zooteclmi<la, no 
estado do Ceará. (Apart~s.} · 

Sr. presidente, qualquer· destas emendas 
consulta as necessidades ·pub~ca.s 'daqnélle 
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estado -e se 'impõe â consideração da Cama~ I xar o seu lar e a sua pequena. lavoura. 
m, independente de acurado exame. Ter-ao .meios de permanecer na sua. casa, 

Voltando ao prolongamento da Estrada de niio emigrarão, e, quando voltar o tempo pros· 
Ferro do Sobral. pero, os encontrará collocados e promptos p1ra 

Si allegarà que já ha uma verba. votada no recomeçar a lucta. pela vida. ~i não ti-;ermos 
orçamento para a Estrada. de Ferro de Batu- estradas de ferro, o governo nao podera soc
rite ao Crato. (Ha wn aparte.) correr os que necessitarem de "uxilios;o povo, 

Mas, Sr. presidente, es~ estrada de ferro, por conseguinte, emigrará ptu•a o sul ou para 
que aliás presta relevantíssimos S21'"iços ao o norte, e (].Uando termimr :~ secc:~. não ha
estado e ú. União, não póde satisfazer todas as verá bra\:o~• pa1•,\ a lavoura, que des:\ppare
neeessidades dos IJOVOS daquella antiga pro- cerá por certo. ( Ra um (l]lrti'lr! ). 

vincia.. . . Como lt;\ diJ!icuhladc tle tran~<port~s para os 
O Cea~·<l , sobre ser mmto Vil.St-), tem ~mn. ccrcae~ c outro~ prOtlnctos da la\·onro.. com

populu.çu.o b:Lst:mte denS?- em compa.raça•Ja preltendc v. Ex. QIIC o cultiro dn solo não 
outros estados e necessita . de ser ~·orta.~o potlo te1• lO•'•n· em !.rmmle esc.tl:t, pur qlll• não 
de est1•adas ue ferro, para ent:u• :t Clll l;:!l';'l•;ao po1lt!mlo 0/' p~qumios n~Ticnlt.OI'\J.' Ycndct· uos 
nos tempos da seccn · (!enl.l·n~ populoso.~ o t•csnltadu uo sou tra.!Jalho, 

O Sn. R'<DA.Rú-Pelus colh!s da l:nião? limitauHc ao ~nmciente pa11t o seu sustento, 
O SR. MART!Nuo Ronnu:t:Es - Pi~rl \.!lül- isto é, pam as su:t.; ncce:;si!l:Hle~ 3.ll~ll~\;;. entre 

mente. uma c out1-:t colheita. 
O SR. BADARó-Mas 03 cofres da. União es- Si as estradas ~e prolongarem. si ti\·ermoo 

tão sem dinheiro. Acl10 qu;} si adin.s~emos ue outms. cort.1.nrlo o est:.1.1lo cru diYcrsos pon· 
dous para. tres annos seria. um neto de pat rio- tos, nã.o htwerú. mais erni:;ração, ou ha:ver-.í. 
'tismo. em pequen:t escnla, e o lavrndor .que está 

Para o Ceara. voto a ve1·ba. necessn.ria pa.l'à ce1·to de crue os seus productos serão con· 
os açudes e poços artesianos. sumidos, ahtrgará a sua lavour-a., não seu-

do neces&trio, como acontece sempre que o · 
O SR. MA.~TINHO RooniGUES- Veja V· Ex_ CeariL importe Jarinlra., ar•·oz, milho e feijão, 

em qp.e condi<,·ões nilo ficará o Ce:1.!'a r.om esse do Maranhão e de outl'o~ (!stados. 
adiamento, si sobrevier uma secca.! 

Os cofres da União íicariammenos sobrecar- U.M SR. DEPú'TADo- Esta estrada. ele ferro 
regados si despendessem dinheiro com o pro- deu d eficit 1 
longamente das estradas e com outros traba- O SR.. MARTL"\'HO RoDRIGUES-Ambas teem 
lhos, como açudes, . poços artesianos, etc. , do deficit . A de Sobral tendo iniciado o trafego 

··que com a assistencia publica. · por uma zona pouco fertil, o defi.c it era fatal 
o SR- B.'\.DARó- Ha poucos ruas, v. Ex. viu e inevita.vel. AdeBaturité W.mbem deu deficit 

· que votamos um credito para comprar mate- o anno passado, mas logo que a Estrada. de 
riaes pa.ra a. Estrada de Ferro de Sobral ao Baturite chegue ao Grato e a de Sobral ao 
Ipú. · · Cratehús o defu;il que esta tem dado desap~ 

parwerá e aqueJla elevará o seu rendimento, 
O SR. MARTINHO RoDRIGUEs- O que se de- porque e a. segunda estrada do paiz. 

'Via. ter feito desde o anno passado. 
U~1 SR. DEPUTADO-CreiO que uma das ra- . . 

O SR.. BADARó dà. outrv aparte. zões do de(scit foi o a.ugmento de vencimentos 
o Sa. MARTINA.O RoDRIGUES - o Ceará. e dos empregados. 

acoommettido periodicamente de horrosas o SR. MARTII\'Ho RoDRIGUES-Com relação 
seccas. Os pobres cearens!!S emigra;m para a E~trada. de Ferro do Baturité o deficit foi 
o littoral, morrendo muitas vezes á fome d · d to d li h · t " ·~ e á. sede pelo cainioho, nas . grandes dis- Q~i~ad.ã.0 augmen a n .a. em ra1ego aw o 
tancia.s que teem a percorrer a pe; e como 
não encontram no littoral campo para a sua Com relação a do Sobral o ueficit é a con
activida.de, nem recursos para as suas neces- sequencia. do mâo traça.do . Lhe tivessem dado 
sidades, emigram para o norte e para. 0 sul, outra ili1•ecção e o deficit' não existiria, ou 
sendo a. ma.ioriadas emigrações para o Ama· quando muito seria insignificante: (Apanes,) 
zonas, com cujos habitantes temos mais es- Quando as secca.s assolam 'o Ceará, os cria
treit&s commmunicações, e onde, na e:x:tracção dores perdem os seus gados e para. reooml!i:ir · 
da borracha., com mais facilidade se ganha a vão busca.l-os no Piauhy, :atravessando grau
vida. Iia.qnella ·região. des distancias, de ·modo que cada.~ .chega 

. · Si o Cea.ri fôr cortado por estradas de ferro, aos sertões do Ceará por preço elevàdo, ·o 
si ·se concluir a. ·ferrO-via. ·· de Battll'i.té ao que não aconteceria. si a estrada de Sobral· 
Crato e de Sohral a Crn.tehús, os :povos cheo"asse ao Cratehús, nos limites · do 'Viiinho 
·desse -estado ·não terão necessidade de dei- estado, porque dalli podiam os gados ser 'tt'an· 
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spor tados para divel"SOs pontos com bl'evidade 
e pequenas despezas. ( lia. •mt nparte.) 

Actualmente somos o maior consumidor de 
· gados do Piauby. 

Entretanto,muitas Yeze~. não podemos trans
portal-o a tempo, em consequeucia das enol'
mes dist.anda.s, como já disse. 

E..~ ~ ~ra.ncle obra breve esm.rã. concluida, e 
presta.riZ os maiores serviços a uma pa.rte da 
popul.tç-.ão c.-earense. Tívessemo.s maisdous açu
des nessas coudlc;ües-o do Itacolomy,ao norte 
e o de La.vras, ao sul, prolongadas as est.radas 
de Ba.tw•itk ao Cra.to, e de Sobt•al ao Cratehlis, 
e o Cear{\ zombaria. da.q secca.s e :ficaria sendo 
um dos primeiros est~dos dll. União. 

Cúm a metade ou com a terça. parte d9 que 
se gasta em qualquer seec.,, o governo faria 
essas obras e ficaria livre de despezas futuras, 
com soccorros publicas, sempre mal de~
buidos, rouha.dos em grande parte e que avii-
U1,Dl os q_uo os recebem como esmola. · 

Espero cfue o governo medite sobre este 
assumpto. e que a Camara. >ote a verba. par-.1 

o Sn. . ~IAJ.m:-.no U.ODl~Jm;Es-A agu;~ e o o pl'l)lOn~·tmento da E:";t!".u.lo. de Fel'l"(J de So-
prlmeiro elemento uc que precis;~. o Ceara, bral il(> Cl"atehús. 

Tudo isto 1il.rá com que a renda da estrada 
angmente e por con~egninte a.ugmente a ren
da da União. Quando não fo!:Sem estas ra.zües, 
basta. a.tt2nder-se ~~,; c)ndir;ões 1l0 povo por 
occ:a.siã.o das secca.s,pa.1-a. que a. cama1-a acc.eil.e 
a emenda que jit. ti>e a honm de mandar :i. 
mesa.. 

O Sn. . B.\DAr.ó-Voto pelos tv"udcs. 

mas nã.o e twlu. o Sn.. B,I.J)Al~Ú-D<lQUi a dous ll.lllluS pôdt 
Par•o. que os ;\()Ui.l.e.:: tenha.tn aguu. .:. pt·eei:;o v. Ex. conta!' com 0 meu voto. 

que choYa.. Ainda. choYcndo. p:J.t'tl. lilZel' <WU- ~ . 
des ~preciso tran»pnrt:ti" mat.eri:ws, (\ õ pela O :SR. )fAR'l'I:'\!10 ltomur;r:ES-D:l.qm a tlon~ 
falta delles, pel<t úifficullla•le olc tt·au:!}JI.lrt~.s. o..nnos, qu~m sabe se cu ocupa.rel um log-ar 
que o ttronde <.~.~~ude tlo Qui:xadá :l.inúo.. não 

1 
nesta. c.t~t ?-

1oi <:onciuhlo. . . 1 O sn. 13,\D.-\nô- llo. de occupar. porque 
. So do fim do anuo pa.~,;ado pat•a ca c que o V, Ex. ê um do3 melhores serYidores .daquel

Clmento e ferramenta começon a fiel' trau~- 1., terra. 
portado regu!tu•mente até uma. l<:!goa distante 
da obra.. 
. Quanto (I.()S poço~ al'te:::iano$, devo dizer 
ao nobre deputado por Minas, o Sr. Bada.rô. 
que as exp~riencias teiias noce:l.r-.i. teemdado 

o SR. ~lARTI:-iiiO R01mwuE~-Tenho lJons 
dese.ios. e ftt<;o o que posso, no~ limites dat: 
minhas li>rr,as. 

Tenho assim justificado as eme11da.:s que 
proponho; e o mais u camara. supprirá. com <t 
sua illustl.'t\c<;ü.o e patriotismo. 

· resultad.OI\ negativos. Trez tentativas feita.'! 
não corresponderam ao:; esforços empreg-J.dos 
pala companhia. ingumbida dessas obras. ~ão 
se encontraram, como se esperava., os lençoes o S1•. r.I.'hoDl.az Del:flno -
d'a.gua. subt.erra.nea que deviam alimentar os Niio vem exanünar largamente os servi<;>.o.• 
poços e servir par-a. a irrigaçii.o. do departamento ministerial: da Iudusü·la. 

. . . A a.gua. que se encontrou não em abun- Viação e Ob1•a.s Publicas sem duvida merece-
a ante, e tinhel. taJ. quantitlade de saes, qne não dores de ltCCUrada <l.tten~.ão dos poderas pU· 
se IJresta. v a. a ser utilisada., quer para a irriga- blico.~ . 
ção, quer pu.ra. o consumo. Por este Iado, pois Ana.ly;;a tl•echos do parecer da commissão 
estamos quasi desenganados. de orçamento e algumas rubricas que mais 

Os aojudes e as e.;;trada.'> de ferro, são a estreita. relaç;"i.o oíferece com o Districto Fe
meu ver, o unico meio, sinão de debellar. as dera.i, que tem a. honra de representar. 
SêCCS.S, ao menos de iuutilisar os seus damno- 'Nn. rubric:~ 5 v~ que a commissão passou 

· sos effeitos. Mas não sel.'t"lo os pequenos açu- para. o serviço elo Districto Federal o Horto Vi
des que dar-:io este resultado , e. os grandes ticulo e a estação Philoxerica. da Penha.. Ao 
levam muito tempo :1 oon5tt'ulr-se. Ha quan- mesmo tempo o Jar(limBotanioo fica. a cargo 
tos annos nã.o se traballla. no aQude de Qui- da Uniü.o. · 

" dada.~ E' verdade que só de 1890 para. cá, Mostra. que não tem necessidade o Districto 
depais · da administração do d.istincto enge· Fedei'aL de ma.nt~r pa.m si o instituto creado 
nhciro, Dr. Ulrico Múr;a, e que as obras c~ para o estndo tlo cultivo, aclimae.ão de vinba 
. me~a.ram a ser feitas regularmente, e ainda no Brazil, e que elle e apropr-iado àOS estados 

. · assim· muito demoradas p2la. fu.lta de tran- e à. Uniã.o. · 
.. · sportepa.ra. o cimento e outros materiaes. Em IX~ as t11.Zõe:3 d;L sna.ll....~<;'"d.o que· lhe pa.rece 

· t.õd.o caso, as obr-JS estão mUito a.dea.nta.da.S, ca.rec:er de pouca. 1le1i!za . 
. (oomo eu tive occa.sião ue ver-ificar pessoal- :Melhor se c'Omprehendia. que o Jardim Bo-

, ·· _ ·m~nte~ no oomeç.o des~ anno,) graças ao zêlo tanieo pasS3.ss~ pa~ra o Districto Federa.l, sendo 
e.intelligencia. do engenheiro.-chefe da. com- .de lon.,<>a dat<l. um cllimico lo!!l'adouro publico 

·. mis.sã.o. para. o qual ~üo poucos todos os en- que dá belleza. e renome a cidade no estl.'an-
. · eomios. . · 1 gei.ro. A popull\Ção descou hece q:Ue ha. ....a.elle. 
· .. 



c!mara aos DepLia Oos - lm"esso em 1810012015 11:4 5· Página 20 ae 31 

Sessão em H~ de Setembro àe i892 405 

independente do jardim, o estudo de lJotanica. 6:000$ de subvençiio -tem patrimonio seu de 
em suas •arias iil.ces feito por quem tem 54 a.p"li<:es da divida publica.. 
comperencia. para tanto. Pensa que será tal\~ razoa.-el oue o dis-

A permanecer o disposto pela conuni.ssão tricto e não a União sulJvenci.one a sociedade, 
púde dar-se o sel,'lünte 1acto lamentavel na que tem caracter local bem acentuado. Mas 
verdade. Que o poder competente do Districto emquanto isto não se põde fazer, é com toda. 
rejeite o estabelecimento ue que não llrtlCisa, a certeza razoavel, e mais do que isto, de 
que 'não traz -ragem immedia.ta e directa. justiça, que a sulJvenção seja conservada e 
para. elle, e que se perca de tal forma o ser- mantida. 
viço já creado, já estabelecido,e de que carece Dos poderes publico:; a socief!n.de reclamou 
a t:nião. para a continu~o effica:>. do seu traba.lho 

A emenda que manda a me:;a e.~tahelece a louvavel, augm,mto de ~ub>ençiio, e mostrott 
fixttÇão do Horto Viticulo e estação Philox.e- em offlcio deW4ado o justo fundamento de 
rica no domínio do governo geral. Pe1lsa tel-a su"' reclamação. 
justificado sufficientemente. Ao menos que nií.o se extinfr.L um jornal 

.\ rubrira 7 refere-se it So:~ietla.de Au,.ilio.- <:'Omo o Au.dliador da 1Mh.t$tria Nacioaul e 
.!ora de IndustriD. Nacional cuj:~. verl:::t., vota- que se não feche um<.~. escola como a.quella que 
da continU;tmente, de tempo tão antigo, pelo a so~iedade mantém. · 
Poder Legislativo. de seis contos npena.~. a. Em discussuo de outro Ol'<'.amento minis-
rlígna commissão supprimiu. terial mostrou os serYiQOs de um gl'ande ~r-

Explica ú Camara o que é n. Sociedade Au· vidor da pa.tria, o Sr. Bittencourtda Silva, no 
xiliadora. da Industria Nacional. Nus tabellas Lyceo de At·tes e Officios. 
explicativas da despez.'\. dos di1ersos minis· Agora, que lhe s~ja permittido dizer que, a.. 
terios encontra-se a secca de:>ignaç;1o de seis Sociedade Am:iliadora da. Industrin. Nacional 
cont« s de subven~o para a. sociedade, e nada., 'Vive sob o influxo de nm patriota dos mais 
nem uma só paTa vra. sobre e lia no relator i o do nota veis da nossa tet•ra e um dos mais esfor-. 
nosso digno ex-collega o Sr. Antão de Farja, ça.dos trabalhadores da ca.usa. republicana, o 
no relatorio sobre os negocios da agricultura. Dr. Nicolau Moreira. 

Procurou debalde louvar-se nas pala V!'as de E • justiça. que faz. (iriuitos apciado.•.) 
11m distincto cidadão, como o illmtre ex· Trata, :finalmente. do artigo ndclitívo da 
ministro, para mostrar <'t camnra os ~ervi.ços commissão de orçamento mandando anoendar 
:prestados pela. sociedade. o serviço do abastecimento da agua. ú.·popu· 

Diz que a iniciativa do estabelecimento la.ção do Rio de Janeiro. · 
ues1,;;, henemerita associa~ão teve logar ha í2 Mostt•a que as razões que n. coiillllissão dâ 
aunos, qub e raro o assump'to impo!'tante de para justificar sua proposta, não <em valor 
natureza industrial, com:prehenda estas ex- sério. 
pressões no sentido ma.ís lato que não tenha Allega a commissiio que o actual serviÇO 
sido por ella encarado ; que pareceres d.ignos de abastecimento custou 30 mil contos ao parz 
de a.ttenç5.o sobre patentes e privilegios teem e que este deve ser indemnisado. 
sido por ella formn.la.dos. Indem.nisa.<la deve Ser a cidade do Rio de 

Do seu seio sahiu o actuallnstituto Historico Janeiro que durante longos annos leva a des· 
Geographico e Ethenographico Brazileiro, que pejar os trinta mil contos de sua renda annu
}Jossue trabalhos de valor para a. l'econ~truc:ção al nos coft•es do paiz po..r•' mor·rer a sede, para 
.t:J. n?ssa. exi~tencia. socia.~ _ . . ter yuas_ estreitas, para ser uma das cidades 

Fo1 da SoCiedade Au::uhadora da Iodustrta ma1s suJas do mundo. · 
Nacional que partiu a inicit\tiYa do compare- Que ha. Ya.ntagem para a União não negai 
cimento do Brazil na exposic;d.o internacional fica com mais este3 trinta mU contoo. Mas e 
ite Londres, e para a de Chígago ac:tualmente exactamente a des>antagem que ha . para a. 
elta empenha esforços ptna d:tr da indu~tria cidade do Rio de Janeiro perdel·os. · . 
brazileira idéa. conveniente. De resto, tanto faz qu6 a Camara vote o . . 
. Desde o seu inicio para. lÜ:Ifundir o ensino :J.dditivo como que o não vote. A lei orgonicá . 
lfid.ustrial, tão necessario em uma na~o como ·do Districto Federal está por sua. vez votadl!o~ 
a nossa, que vive de exportação do trabalho do Por el.la. o ah:1 stecimento de a., nua. á cidade. pas· , 
estrangeiro, fundou um jornal que é o Au.:ci- sou ao poder local, normal e pop_ular, o qu~ .. 
Ziadorcta ImJ:ustria Nacioual, ·que .coum 60 já existe como·a.oostec1mento e mais o que s~ 
annos de existencia. Junto ao jornal uma bi· possa. regular ou crear. . · . 
bliotheca. onde os estudiosos poderão encon· Nenhuma competencia assiste mais ao Con· 
trar boa roesse de dados. e informações, e nma gresso neste assumpto. Luxo é legislar nelle$. · 
escola para adultos de ensino prima.rio e in· Luxo e inutilidade. :: ·': , 
dustrial, por OD.de teem.passado, nada menos, Demora.-se em va-l'ias considerações sobre-o 
de 5.000 alumnos. abast-ecimento de agua ã.ca.pital, · . · :: 

.A a.ssooiaçã'o não vi;e exclusivamente dos Diz que o arrendamento do serViço é q~~ ' 
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tão que precisa estudo, porque e assumpto ção, apeza.r de tantas va.nta.gens, tem sido 
grave, vital, difficil, precisando terindica.ções a distancias, 

Pede ]_)aro ;1 elucidàçiio futura da materia· registradores dos níveis dos reservatorios, in
·quando a Intendencia regularmente eleita dicações de IJre&..o.ão nos·conductos, e uma. com
consideral-o. que ac<'ompanha o seu discue~o o pleta rede telegraphica afim de resolver sobre 
:parecer muito bem feito do digno lnsp~c- tantas condições variaveis em mzão da mobi
tor das 01ras Publicas, o Sr. Dr. Be,fort !idade natural do consumo. 
Roxo. (O on!rl•,,· J nwito cw11priment(ldo. ) Ainda a~sim, com os meios de que disl)OO a 

companhia, e entre elles a magnífica rede de 
distribuição, na secca de 1882. depois de cana-

PARECER DA L'iSPECTORIA GERti.L DE OBRAS ·li:::ados 370.000 m3, por dia, houve falia. de 
PUBLICAS SOBRE AS PROPOSTAS DE EDUARDO a.gua em Paríz, porque alli, como em toda a 
PECUER E DE SDHl~ET & ME!'i'DES GONÇALVES, pa.rte,qualquer que seja. O s~·stema do serviço, 
PARA A.l'lR.ENDA~IENTO DO SERVIÇO DE DISTRI- por companhia OU directamente pelos agentes 
BUIÇÃ.O DE AGUA DO RIO DE .JA)."E!RO, E AO publiCO~, é preciSO ter muita agua para. ser 
QUAL SE REFERE O DISCüRSO DO DR. THO)IAZ bastante. 
DELFIKo Nos Estados Unidos, onde domina em tudo a 

iniciativa particular, não se contesta a. neces
sidade de ser a distribuição da agua uma em
preza publica. 

Em todos :l.S cidades, onde o abastecimento o eminente engenheiro J. F. Tannig assim 
de a.gua é custeado por companhia, tem-se justifica. a sua opinião, geralmente acceita: 
recorrido u. este meio por !alta de recursos 
municipaes para a construcção das obras. «A conclusão a que se tem chegado na maior 

E' a. unic,1. ra.zilo adrnissivel, como um caso parte das cidades americanas. e que a distri
deforç.a. maior, porque o serviço nii:o pt•eeisa buição dt~ agua deve ser uma empreza pu
de aptidão aspecia.l p<tra ser bem feito por ser blica. 
muito simples e facil de ser dirigido, e 0 bene- . Acha-se tão inteiramente ligada com. os in
ficio que as municipalidades poclem ter dire- teresses publicas e bem estar da população que 
etamente e com toda a vanta.gem para a e um dever executar o s~rviço na escala a 
salubridade publica, CJ.Ue é o seu primeiro mais liberal possível e sem subordinação a 
dever, e sempre maior do que póde ser o-a- meras considerações de lucro. 
rantido por uma companhia, que ainda" é Si as obras, quando compleota.s, funccionam 
mais prej~;dicial quando o fornecimento e a cargo das municipalidades, ha mais certeza 
obrigatorio. de manter o seu bom estado e utilidade, e de 

A diminuição de consumo, que se tem no- extendel-as, promovendo o augmento da ci· 
tado em todos os abastecimentos de agua cus- dade. Todas. as vantagens do abastecimento 
tea.dos por companhias, relativamente aos da agua podem mais seguramente :ficar ao a.l· 
que ? são pelas municipalidades ou agentes ca.nce das classes mais ]_)Obres, a industria póde 
pub~tcos que as representam, é por si só ser favorecida, e com mais economia satisfei
moti-vo sufficiente para rejeição de qualquer tas todas as exigencias da s<tlubrid .• de IJU· 
Jlro_posta, que tenha por fim usufruir, por blica. » 
me1o de uma em preza commercia.l, o mono- Não é a primeira vez que o governo recebe 
polio de um elemento tão essencial á ali- propostas para entregar o abasteeimento da. 
mentação P,3lblica e a hygiene de todas classes agua_ desta ~idade _a uma companhia. 
da populaça.o. F01 questão mmto debatida. quando se tra
. Estas verdades, que são geralmente reco- t?u da execução.do projjlcto do uovo a.baste-

·nhecidas, tem uma confirmação notavel no,. Cimento de agua., e o f.,uecído conselheiro 
clamor publir.o que suscita o abastecimento Buarque de Macedo, que tanto ínftuiu para a 
de a.gua de Londr~. onde mais se tem usado solução_.maisjusta.,_assim se exprimiu no seu 

_ do systema. de distribuição por companhias relatorlO de 24 de JulhO de 1874 : 
apezar de Screlll: os 2nconve_nientes attenuado~ « Tra.ta·se do monopolio de um elemento 

. Jl!>r uma fisC?-lisaÇ;<lO adm1~·a.velmente or~a. tão_ assencial á existencia humana, que não 
nizad~ sob a d1recçao , do e~1:1en !_e engenh~tro ser1a sem vexame real que se o veria entre· 

. Francrs Bolton, q~e as habilitações techrucas gue aos ca].)richos da uma companhia: e uma 
reune a su~ ~utor1dade pessoal. . . empreza ~a. que düfere, por sua. natureza, 

No abast.~tmento ~ agua de PariZ, CUJas de qualquer outra, na qual e preciso consi
circumsta.ncias e~pecJ.aeS .. to~a~am possível derar, não só o presente, como o futuro, não 
conservar <> sel'VIço pu~~co rntell'amente_.e~ só as n•cessidades e1l'ectiva.s dos habitantes 

. ~e aos age~tes mume~;paes, e uma so di- do momento e da industria presente, como 
~o g~ e-nta.íl.do conllictos e!ttre os ag_en- dos q.ue hã.o de vil'. e da industria.. em desen
.._.mumÇJ.pa.es e, os, da companhia,. a.fi.scalisa.- volvunento contínuo. 
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Parecer n. 1.92 Uma. companhia póde, na. verdade, ser 
administrada com mais economia e firmeza 
por não estar sujeita a instabilidade dos go· Ministerio da Industria., Viaçil..o e Obras 
vemos, que acarreta quasi sempre mudanças Publicas. . . , , 
no pessoal technico, nos plauos ou estudos N. 5~ Auxll1~s ~ a&rlCult~ra, engen~_gs 
feitos, e ás vezes des7ios nos ca.pitaes empre- centrae~_. ~te, (mant1do ~o se~v1ç~ . da Umao 
gados para acudir n. outras obras : em uma Horto V1t1oo~o ~ a Esto.çao_ Phlloxmcn. d_? P~ 
companhia ba 0 estimulo incessante e ener- nha), -~uppr1~1.1d~ a destmada ~o pes~oa~ e 
"'ÍCO, que nem sempre se encontra em uma materml do Ja:dlm da Pmç:J. da Repubb_ca 
&dministraçã.o publica por melhor >~ontade 40:440$, _a destt.nada ao pe.~soal e mater11J.l 
óu perfeita vigilancia qne ella disponha-se a 

1 
do Pa_sse1~ ~':~~c? 10:300$ •00. • "_ 

manter· em tudo isto, porém, ha principal-, Sa.la d:J.s ~~~"oe,, 19 de setembro de 189-. 
mente proveito directo da companhia: o mes- j Thoma; IJctjwo · 
mo inter~e não se lhe de:;perta em conser- O Sh·. Antouio 01 vntho acre
va.r convenientemente as obras. em apet·f~i- 'dita que todos os Srs. deputados 1\l.r-J.o um 
çoa.l-as ou em mantel-as nas condições indis- acto de patriotismo procurondo não protelar 
pensa.veis aos seus fins, sobretudo si um prazo lJ. discussão dos or~mentos. 
1àta.1limita a sua dmkaçiío. O seu serviç.o con· Vem apenas apresentar duas emendas, jus
cilia-se diffi.eilmente com as necessidades de tificando-as ligeiramente.afi.m de que a Cama.ro. 
todas as classes da popula.ção, porque visa estudando-as possa. votar pela. sua. a.pprova.
sempre o interesse. O Estado é mais liberal, ção ou rejei~J.o; mas certo de que ellas mere· 
e.está. mais no caso de attender a e.'>te com- cerd.o a u.cquiescenci<J. de seus nobres colle-
:!lromisso importante da empreza. Alem disto gas. . 
e rttl'O que uma companhia des:õe genero nã!) A primeira emenda J·efere-se ao prolonga-
receba auxilio do Estado, quer com ares de menta da Estrada. de Ferro Central. 
subvenção, quer com ares de retribuição cte . Com algun~ companheiros de bancada o 
serViços·prestaclo5. Exemplo em abono destas orador j<i. teve oceasião de assiguar uma. 
a.ssercões são muito frequentes entre nó~; emenda. mandando estabelecer a verba de 
basta examinar a vida de algumtl.S oompa.- 2-000:000$ em vez de iOO:OOO$ que consigna 
nhias, que se acham ainda runccionando,pa.ra a. commissilo respec1iva. Dispensa-se de jus
descobril·os.» tificut este augmento, visto que alguns ou-

Felizmente venceu opini1io tão autorisada,e tros collegas já se referiram ao assumpto 
pel~ boa razão de que tão importante serviço e apenas apresenta. uma nova emenda, ou 
Iucra em ser feito pelo mais interessado na antes uma sub-emenda. . 
sua. boa. execução, sendo preferível empregar O Sr. presidente ha de se recordar de que _o 
em serviços publicas, em vez de partilhar cum orador foi portador de uma representação dos 
os accionistas de uma companhia., a. renda dignos empre,"'ados do prolongamento da Es· 
que inevitavelmente deixa quando o forneci- tro.da de Ferro Central; e como a co.mmissão 
mento é obriga.torio e bem fiscalisado o pa.,<>a- de orca.mento ate hoje não despachou nem far 
mento. voravel, nem desfavoravelmente a petição 

Consentir depois de tanto sacrífi.cio que uma daquelles dignos funccionarios, vem pedir à. 
companhia usufrua como empreza. commercial mesa para incluir e:ita emenda. no projecto de 
o abastecimento de agua de uma cidade, esta- orçamento. afim de que seja oonveniente
belecido sem deficit por conta do Estado na mente discutida. . 
escala a ma.iS libera.l. como e o desidera.tum Não precisa dizer á Camara as razões em 
de todas as cidades, será -retrogradar e faltar que se funda para pedir este augmento, vist.Q 
semjústific~o ao cumJ.lrirn.ento de um dever, como "São intuitivos os grandes serViços pres· · 
que .ainda é mais imper10so no nosso clima e tados por estes dignos funccionario~. -· 
em uma. cidade como a do Rio de Jan,eiro,que, Jã. teve occasião de dizer que é por falta de 
além da renovação constante- do ar, precisa. pesSoal que o trabalho da. Estrada· de FeJ,To 
da maior abundancia dagua para eliminar a. Central e retardado ; e essa falta de pessoa.l.. e 
infecção. · · attribuida â. circumstancia de os empregados 

Veem â. mesa., sãq lidas, apoiadas e remet- acharem melhor remuneração em empregos· 
tidas à commissão as seguintes emendas: conge11eres. 

A segunda emenda. refere-se a uma questã.o 
Emenda ao p1·ojecto n. 1.92· de alta importancia, e com ella O-Orador acre- · 

dita satisfazer a. reclamações de uma grande 
Supprima.-se o artigo a.dditivo que autorisa parte da. opinião, e ao mesmo tempo satis~ 

o· arrendamento do, serviço de. alia.stecimento em parte a uma mensagem. mandada. ao Con· ·. . . 
de a.gua.Jt.o· Distl.'icto Federa.!.. · · gresso pelo Poder Executivo. . , 

Sala. das sessões, 19 de · set.Eimbro de 1892. Refere-se á questão da. -propriedade e posse 
-Thomaz Delfitto. das·:miDas-no,.Brazil. · 
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Como se sabe, até á Constituição de 24 de 
fevereiro o Brazil não tinha disposição legal 
nenhuma re.,"lllando a posse e propriedade 
das minas. 

No anno passado, o Sr. Dr·. Serzedello Cor
rêa e o oradol'tiveram occasião de apresentar 
um projecto de lei regulando a posse e pro
priedade das minas ; mas esse projecto não foi 
acceito, sem que a Camara procut•asse 
emendal-o. 

Convencido como esciL de que a Constituição 
manda ao Con:,'Te~so Nacional regultw a posso 
e propriedade das minas, lamenta que ate 
hoje essa. lacuna não tenha sido pre~nchiia-

A Oamam &Lbe que ha pouco tempo a.s 
concessões para. a exploração de minas se 
dividiam em duas partes : a 1 •, era concessão 
p11.ra a pesquiza. c a :t". concessão para a 
explor~ão. 

Para. a concessri.o pnra a pesquiza. o peti
cionaria se obrigava a uma. serie de clausulas 
que ~onsistia em fazer trabalhos dtl certa. im
portancia., como o de orga.nizat• um reconheci
mento mineralogico, carta mineralogica, etc. 

Muitos destes peticionarias chegaram a con
cluir ta.mbem trabalhos, não tendo sido entre
tanto defet'idos os seus pedidos, por isso que 
a Constituição de 24 de fevereiro veiu es-

. tabelecer materia nova. 
Parece ao orador não ser justo que estes 

cidadãos, tendo empregado grande trabalho 
nesta. primeira phase do pedido, vejam agora 
os seus servi\'-OS e dinheiro completamente 
perdidos. 

Sobre este assumpro o governo. tendo em 
vista as reclamações de diversos cidadãos que 
enchiam a pasta do mínisterío da agricultura, 
dirigiu uma mensagem a Cama.r-~. a qual por 
se referir a materia de grande importancia, 
não pôde ainda ser convenientemente estudada. 

O orador pot• isso apresenta uma resolução 
transit~ria. que, acredita, satisfal"à aos recla
mos da opinião e póde remover as difficulda
des presentes. 

Essa. resolução transitaria baseia-se· num 
<U"tigo additivo que apresenta ao projecto. 
· Pensa ter justificado ra'Pidamen~e · estas 
duas emend>lS e chama para ellas a attenção 
dos se1.is colle,.,aoas, especialmente para esta ul
tima que, como disse, vem satisfazer a uma 
necessidade palpavel. 

Veem <i. mesa, são lidas, apoiadas e remetti
da.s á com.missã.o as seguintes emendas : 

:PROJECTO llõ --·162 

Ao n. 20 do art. 1•: 

. Prolo11gamento da Em·ada de Ferro Oen!ral 
· do B1·azil· 

. 2.000:000S;. :ficando autorisado o governo a 
;rever a tab~· -de vencimentos do ~oal, 

afim de attender a reclamação dirigida. á Ca
mara em data. de 

S. R, Sala das sessões. 19 de fevereiro de 
l89'2.~AI'ltonio Olyntho. 

Hl~O,JECTO l.'í. 192 

Artigo allditivo. 
Emquanto não for votada pelo Congresso 

Nacional a. lei regulando a propried;1de e posse 
das minas, fica o governo executivo nutori
sado a ultimar as concessões para explomç[o, 
cujo andamento ficou interr11mpido por falta 
dessa lei. em virtude da disposi<;-.ão constitu
cional. 

S. R.-Sala das sessões, 19 de fevereiro 
de 189'2-Antonio O!yntlw. 

A discussão fica adiada. 
Passa-se i~ ltorn destinada ao ex.pedi.ente. 

O SR. 1 o SECRETARio-Procede a leitura do 
se,"Uinte 

O.fficios: 
Do Sr. primeiro Seet·etario do Senado, de 

12 do corrente remettendo o projecto daquella 
Camara. autorisando o governo a mandar re
formar os calculas referentes ás aposentado
ri~ dos ex-secretario e sub-secretario da Fa
culdade de Medicina da Bahia, Drs. Cincinato 
Pinto da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar; 
parn o fim de considerai-os aposentados com 
todos os vencimentos de a.ccordo com a tabel
la então vigente~-A' commissão de fuzenda. 

Do mesmo senhor, de igual data, communi
cando que aquella Camara em sessão manteve 
as seguintes emendas á proposição desta Ca
mara que fixa. a despeza do mínisterio das 
Relações Exteriores; para o exercício de ·1893, 
a saber: -ao n. 2 do art. lo, por 35 votos con
tra 6-e o art. 2". por 36 contra 4 votos e re
jeitou por 36 contra votos a relativa. ao n. 5 
do mesmo artigo-A' commissão de orçamento. 

Do Mini.st,erio dos Negocios da .Agricultura 
Commercio e Obras Publicas, de 19 de setem'
bro, remettendo a petição do engenbeiro civil. 
F. de Duncker, solicitando para si ou ' com
panhias que organisar conceswo·de uma li
nha ferrea que partindo desta Capitàl vá en
troncar-se em Entre Rios, na Estrada de Fer
ro Central do Bra.zil.-A' commí.ssão de. obras 
publicas. 

Do Ministerio dos Negocias da .Guerra, de 
17 do corrente, enviando o requerimentõ'-em 
que D- Leopoldina Rosa de Oliveira Freire, 
pede um~J. pensão em remuneraçãO aos servi
ços, prestados por seu marido o capitão refor~ 
macio do exercito Joaquim Theodoro da.. Silva 
Freire.~A' rommissão de fazenda. 
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Do Ministerio dos Negocios da Marinha de 
15 do corrente, restituindo sanccionado um dos 
autographos da Re~oluç~ão do Congresso Na
cional, que fixa a for<;.a naval para o exerci
cio, de 1893-Inteirada, officiando-::e uó Se
nado. 

Requerimentos d<l, Companhia Plantac;ão e 
Usinas de Trigo, :pedindo diversos ía...-ores
A · commissã.o de fazenda. 

O Sr. Alf"redo Ellispediu :1 -pa
ht vra pa.ra. apresentar á consideração da casa 
uma representação dirigida por importantes 
lavradores do mUllidpio de S. Cruz de Pal
meiras, do estado que tem a honra de repre
sentar, pedindo li. esta Co.umra que approve o 
projecto vindo do Senado sobre a immigração 
chineza. 

Ha. dias) foi portador de duas representa
c;lies identicas sobl'e o mesmo assumpto, diri
gidas pot' importantes lavratlm•e:, dos munici
pios de Campinas e Amparo. 

Isto demonstra que a lavom•J do estado de 
S. Pauto está a braços com uma. crise medo
nha, sendo urgente pa.ra com batel-a, a. appro
vação !lo projecto quanto antes. Por isso, 
aproveita. o ensejo que se lhe oíferece nesta 
occasião, para, mais sua vez, declarar que si 
outro~ municipios do mesmo estado não teem 
feito representaçUes identicas, e, com certeza, 
porque acreditam que o projecto será appro
vado, confiando, como deYem confiar, nas lu
zes e no esclarecido patriotismo dos represen
tn.ntes da. nação. 

Vem á mesa, e lidu. e enviada á commissão 
de obras publicas e colonisação a Sfle""Uínte 

Reptesentaçiio 

Cidadãos Representantes d<t Na.ção- Os 
abaixo assignados, agricultores residentes no 
municipio de Santa. Cruz das Palmeiras, no 
estado de S. Paulo, in"Vocam vossos sentimen
tos dejustiça e patriotismo para o que passam 
a expor. . 
. Privados Jlelo go,erno decal1ido dos braços 
esm•avos, seus instrumentos de traba.!ho, para 
tompensação do mal que so:!freram nada tiye
ram do Estado a titulo de indemnisação ou 
como atnillio nas difficuldades da crise resul
tOl.nte da libertação. 

Appellaram para a immig1•ação europêa e 
procuraram substituir o trabalho escravo 
pelo trabalho livre, orga.niSando-o de modo a 
harmoni ar os futeresses dos· immigrantes 
Cj)m os seus sob a base de·uma. justa recom
pensa. do trabalho. 

Esperavam por este modo affrontar a. crise, 
~nvolvendo a ·industria·com proveito para 
Sl e para.. o paiz, que se·enriqueceria. 
_ .'l.contece, :porem,.que se acham sob a pres
~o de uma crise, vi.st<> que esca~eia :~. immi

ca.m~ra v. v 

gração italiana. que os ia provendC> de braços; 
e it medida destu. estruisez crescem as exigen
cias dos trabalhadores exi.sten tes : e liifficil-
mente as podel'á comportar a lavoura, que
necessariamente terU. de soll'rer groude de-
pressão com prejui7~ da. riqueza ].mblic"<!> e 
pa.rticulal'. 

Em tal ~ituação, para que apnellar, onde ir 
buscar os br:.cços que laltam ~ -

Ao patriotismo rlo Senado occorreu a unica. 
solucão do problema. rompendo com precon
ceit·:s e chimeras de uma falsa opinião, e 
adoptou o pro.jecto que pende ele vossa delibe
ra~.ão e providenciando sobre ~~ introdue!f,io
do trabalho asiatico. 

E' de necessidade c ,justiÇa a vossa appro
vação ao supramencionado pro,jecto, cn.ia. 
execução fará. com que a agricultura entre 
em uma phase de prosperidade, a exemplo de 
outros paizes tlOYOS, de vasta extensão terri
torial, que ficat•c.i. desvalorisadasem o trabalb() 
constante e economico que estão recla.ma.ndu
as circumstancias do nosso paiz . 

Basta attender ã. vastidão das terras incul
tas que possue o Bruzil, para ver-se que fran-· 
quear as portas á immigração venl~a donde 
>'ier, comta.nto que wnha trabalhar, e prover
a vital necessidade. 

São erros e preconceitos o que se diz contra 
a immigra'::r\.0 asiatica, receiando a degene--. 
ra~.ão da raça pelo contacto com raças infe--. 
riores. 

A historia refuta a propaganda de inferiori
dade da raça e, quando o íbsse. é uma verdade 
perante a sciencia. o melhoramento da. ra{'a• 
inferior pela. superior. 

Mas a questão não é esta; é de braços que 
venham explorar e aproYeítar prodigiosos 
elementos de riqueza que ahi existem des
aproY'·itados, e assim ficarão por seculos. 

O ess·,ncial ,para o presente e futuro·nacio-· 
naes é qt1e_ o paiz eJ?.r~queça._ .. 

Com a riqueza. Ylra o mars, nra a prospe
ridade, que sera um incentivo para a. immi~ 
gra~ européa. a boa immigr~ção, aciiva~ 
ordeira e moraüsa.da, que vira encontrar
recursos para prosperar encontrando o ele
mento esoeucia.l do trabalho por preço com
IJensador. 

Os abaixo assignados, á vista. do que expoem. 
e do m ds que suggerir vossa sabedoria. e 
patriotismo, pedem. a approvação do supra
dito projecto. 

E'· de necessidade e justiça, as guaes, send~ 
attendidas, concorrerão muito para conscli- · 
d.aç.ão das novas instituições, mostrando-se
mais· solicitas do bem publico do que. _forom 
as instituições deca.bidas quando,. aboliu do o-· 
elemento escravo, deixaram insoluvel o pro
cesso da substituição. · 

Santa Cruz · das Palmeiras, 13 de setembro-· 
de·l892.- Ignacio G. Monteiro. de Barros.-
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.Ankmio AnacletO Rodrigues Dias.-Rodrigues sabe tambem que outras, o Haacha, por ex
& Filho.- Francisco Arttntes de M'our·a. - emplo, teem os caracteristiscos de econo).nia, 
José Vicente Ferreira..-Ferreira & Irmão.- sobriedade, labor eindependencia de caracter, 
Alexandre de Moura Albuquerque.- Jose de e que por isso deixou o estado da California 
Lacerda Abreu.-Abreu & c,.mp.-Abreu & como um raro producto de sua superioridade 
Moura-Por procuração de Anna Miq uelina do e de sua força . (Muito ber,~.) 
La.cerda, José de Lacerda Abreu.-Pedro Leão O chim não Virá. povoar o Brazil ; a immi
Yelloso.-Godofredo Leão VellosO.-JoséBento gração será rapida., por attender a uma crise, 
de Araujo.-Aureliuno Bento de Araujo.- e as immigrações rapid.as não dão colonias 
João MarcP.llino Bezerra..- }.1anoel Francisco duraveis. E' UJ,ll principio de sciencia social. 
de Oliveira -.João Bicudo.-Jose Pereira de Por isso não receia o orador o futuro, que 
Souza Guimarães.-:\figuel Pereim. Nunes.- serõ. o mais auspicioso e mais brilhante para 
Manoel Theodoro da Silva Leonal'do.-Au- muilos estados agrícolas da União Brazileira.. 
gu~-to de Vo.~concellos Bittencourt. - Rapbael Reclama a solicitude da Ca,ma.ra para. o im-
Gandara. port"ntept·ojecto em debate ; elle estabelece o 

O Sr. Nilo Peçanha vem pedir 
que se mande publicar no mario do Coag'f"es
so a representação dirigida á Ga.mara, pela 
assembléa. do estado do Rio de Janeiro, em 
favor da immigraçã.o chineza. 

Penso. que este documento de alta valia, 
porque parte de uma zona do paiz, em que a 
crise de pt•oducçiio é mais desalentadora, deve 

bom principio libern1 que o governo proviso· 
rio renegou, quando rompeu relações diplo
maticas com o Imperio do Meio ; elle vem, 
finalmente. desarmar um ps.rtido que odeses
pero e a ruína podem crear contra a Republica 
~ o da agricultura 8em braços ! (Apuiados 
9e'·aes.) 

O ·Srr. PRESIDEiWE-·-0 pedido do nobre depu
tado serli. tomado na devida consideração. 

influir no espírito do. Parlamento. 
O }lrojecto que tanta celeuma. tem levan- Vem a mesa a seguinte 

tado, e que não fere aliás nenhuma conquist:l. 
liberal da nação, vem ao encontro da aspira
ção de muitos estados da Republica. onde a 
necessidade de braços impori~ amanhã, na po
litica. e na economia financeira, soluções des
esperadas. (Apoiados.) · 
· Não vê no cldm o peso do ridículo -e de 
ignorancia que a alguns org-1ios da opinião se 
tem afigurado; não vê. ainda em que a sua 
introducção no Brazil seja. um perigo ou uma 
contra.marcba á. lei libertadora, uma volta á. 
soberania ou ao captiveiro. 

.Dec!a.1·açao 

Declaro ter \Otado contra o requerimento 
de votação nominal do Sr. Seabra na. pri· 
meira e na. segunda. vez. 

E' a segunda occasi1io em que assim procedo, 
em vista dos casos em questão . 

'Votei tambem contra a urgencià requerida. 
pelo mesmo Sr. deputado e pela do Sr. depu
tado Ourique. 

Sala das sessões. 19 de setembro de 189-Z.
Jose Bevilaqua. · 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO N. 109 B-189'4 

Redacção do projecto n . 1.09 A deste at111o, q11e 
crêa COIIjttntamer~te com a Escola de Macfli· 
nistas um cu1·so rl.e naoctica n·o estado do Para 
e dá-lhe organisaçtio. 

Não cita o orador politicos da America do 
Norte, transigindo com o voto do irla.ndez, e 
por isso infenso ao chim, nem tampouco ín
dustriaes a.Uemães e judeus, seus inimigos, 
:porque soffreram os grandes revezes de con
currencia. livre ; mas chama. a attençã.o da 
Oa.m.a.ra para os sociologos como Letourneau, 
os quaes julgam que a organisação poli tica. 
do governo chinez, e que data de mais de 
quatro mil annos, é a· mais philosophica., mais 
r acional e a. mais despida de preJuízos de O Congresso Nacional decreta : 
toda sorte, que tem existido até aqUI. Art. l. • E' creado conjuncta.mente com a. 

Lamenta o orador que se aggrida um paiz, escola de ma.chinistas um curso de nautica no 
&nde a idéa de familia. preside ás maiores dis- estado do Pará. 
·tincções socia.es. onde a descentra.lisação tem Art. 2. 0 Este curso, como aquelle, será es
realisado grandes progressos, onde o povo ta.belecido no Arsenal de Marinha sob a di
aprendeu a ~dministrar os seus interesses, recçã,o do respectivo inspector. 
administrando, e a usàr da: liberdade , u~ndo, Art .. 3.• Pa.ra o preparo scientifioo e pra
ande o governo està ftna.l.mente entregue aos tico fio pessoal que se destinar à na.utica; o 
mais intelligentes e mais esclarecidos. curso oonstará. de. tres annos, sendo dons 
(Ãp.Jindos . ) theoricos e um pratico, para. cuja. admissãO 
Sa~ que ba. muitas raças na China. e . que os candidatos apresentarão certidão de a.ppr()

&.lgumas dellas não estão em condições de re- va;çio de portuguez, francee, geograpbia e 
solver aqui . o problema do trabalho' ; mas a.rithm.etica, 
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a) 1' anno: 
Cadeira.-Applicaçã.o da tbeoria dos Ioga.ri

thmos, aJgebra ate equa~ão do 2• grào, geo
metria e trigonometria rectilinea.. 

Auta-Apparelho e nomenclatura dos navios 
em geral. 

b) 2• a.nno: 
cadeira-Geometria e trigonometria. esphe

rica, noções de a..~ronomia. com u.pplica.ção à, 
na.vegação-Na.v~. 

Aula- Manobra. dos navios á. vela e vapor. 
e) 3• anno: . 
Pratica dP. um anno, sendo seis mezes em 

alto mar, a. bordo dos na.v.ios de guerra da 
armada nacional ou nos da. marinha mercante 
de qualqu_er pa.iz, findo o qual prestarão o 
e:ta.me de derrotl.s e noções praticas de ma.
chinas a vapor. 

Al't. 4.• O pessoal docente se comporà d~ 
dous professores de sciencias para. cada uma 
das cadeiras e um professor p:1ra a.s duas 
o.ulas, e perceberão os vencimentos constantes 
da tabella a.nnexa. a este projecto. 

Paragra.pho unico, O pes~oa.l da adminis
tração serà o mesmo da escola. de ma.chinistas. 

Art. 5.<· Fica o Poder Executivo antori~ado 
o, confeccionar o re..~ecti vo regulamento, de 
accordo com as bases aqui estabelecidas. 

Art. 6.• Re..,-ogam-se as disposições em con
trario. 

Saladas sessões, 7 de julho de ·189'2.-A. 
Jndio do Bm:.i t. - A. Montenegro. - Malta 
.Bacellar.-CantCto.- Pedro Chermcmt. 

Tabella a qt<e se refere o projecto de lei que 
crea 1lm c«rso ·de nautica, anne:co â escola 
de machinistas, no estado do Pará. 

3 professores a 3:00()$.. . . . 9:000$000 
i servente.. . ..... . .. . .. . . 79.-0SOOO 

Expediente, etc.. • . . . . . . . I :()()0$000 

Total • . ... 10:720$000 
Sala das commissões, 19 de setembro de 

189-2.-Leo~igildo Filgueiras, - t!lcides Lima. 
- F1·oes ela Cr11z. 

Vão a i.m.primir, pa.ra entrar na. ordem dos 
trabalhos os seguintes . · 

PROJECTOS 

N. 197- 1892 

posiç-ão desta. C.'l.ma;ra, que autori..o;;a. o governo 
a despender até á quantia. de 400:000$ para a 
realisaçii.o da ligação da Estrada de Ferro da 
Bahia, de accordo com os estudos já approva.
dos, entre as estradas Central e S. Francisco e 
S. Francisco e Jacu. 

A commissão e de parecer que seja. appro
vuda a referida emenda, que roanda. abrír 
para esse 'fim o nece.."-.~rio credito. -

Sala tlas ses.>ões, 19 de setembro de 1892.
Jii oraes Bu.n·o~. - 8r:·ve1·i?>a V:cira .,.....Arthur 
Rios.- Levpoldo 1lc Bulhüe.~. - Almeida No
')t!oil·a . -Lcite Oiticica. 

Eme;ula fi propo~içilo dct C amara dos Depu
tad-os ao p1·ojecto n . 215 I, de 18P2 (sessao 
eJ;tJ"a.ordinaria) 

Ao art . 1 o in {me, · accrescent.e-:Se- Abrindo · 
para esse fim o necessario credito. 

Senado Federal, 12 de setembro de 189'2. -
Prudente J. de Jionres IJa1·ros, vice-presí
ente. - Jo r.To P ed1·o Bel{o;·t 'Fieira, I• secre
tario. - Antonio N icolao 1J[OJueiro Bae7UL, 
2<> secretar\o interino.- Thom.a; R ,,.d,·igues da 
Cru;, 3° secretario interino - Joao Soa1·es 
Nci~-a. servindo de 4~ secr·etario. 

P roj ecto da C-emwra dos JJeputados 11; 215 I, 
additi1;o destacada do •wçamento da des
pe~a do JfinisteJ·io da Agricultura para· o 
e:rercicio de 1893 · · 

O Congresso Na.cional decreta : 
Art . 1." Fica o governo a.urorisado a des

pender até á quantia de 400:000$ para a 
reali>ação da ligação da estrada de ferro no 
estado da Bahia, de accordo com os estudos 
j a approvadosentre as estradas Cent:rnl e São 
Franci~co e S . Francisco e Jacú. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Ca.mara dos Deputados, 8dejal)eiro de 1892. 
-Ben'!.ardi1~0 de Campos, presidente.-Edua:r
do Mendes Gorzçal~Jes , I•secretarío.- Jile.xandre 
Cassiano do Nascimento. · 

N. 198-Í892 

A:utorísa o !JOVer-no a ab•·i.- crsdit0-'1 especiae:; no 
corr~a~~ c:c~rcicio, de 500:000$ a cada'llm do:; 
estados da .. Parahybu, 6:oya;; e l'w-uhy, ·par,a, 
occol'teo·cm a.s .dcsp.:::a.s com os diw rsos <crviços 
a. SCU. CQI'g O. . Emenda do Settado a proposiçlio da fumara 

tios Deputu.dos ao projecto n . 21.5 I, do cor
rente 071110 (sessilo e~1raordinaria), que auto- A' ~ommissão de orçamento foram presen
risa o go-uerno. a desperulsr ate a qWJntia de t es as represent_acões dC::S. e~tados de Goya.z, 
400:000$ com a ligação da Estrada de Ferro Parahyba e P1auhy, dirigidas _por seus _r~ 
da Ba11ia entre a Central e s. Francisco e presentante~ _ao Congresso Nactona.l, soli.ci
S. Francisco e Jacu · tandoo auxi:J.io ~e que !leceSSltam lla.ra. com-

pleta . orga.wzaçao das diYersos serVlçOS a. seu · 
e A' commi.ssão de orçamento foi presente a \ cargo, orga.n.iza.ção. que se torna düllcil deante · 

Jnenda.:·do.senado ao;a.rt, 1 o ·in . fine . da.. pro- da ai\ua.çâo fiDa.nceira. de, cada.Jml.. · 
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assumpto e considera.ndo: . parecer que seja indeferida essa "singular pre-
A commissão. tendo estudado detidamente o I A commíssã.o de :t::'l.zenàa e industria. é de 

Que por Jbrça. do regímen que adoptámos ten<:ão, porque de todos os meios de proteger 
foram. muitos os servi~:.os que passaram para. 

1 
a classe proletaria. o menos proprio é o que 

os diversos estados, não havendo proporção : consiste na loteria, cujos perniciosos efteitos 
entre a despeza por elles acarretada e as ren· principalmente recahem sobre o pobre, a 
das que a cada wn coube; quem infelicita pela fascinaç-â.o d& fortuna pelo 

Que essa, despropo~o entre as rendas e os jogo e onera. pelo desvio e mã.o emprego de 
serviços descentr<J.lisados determinou o des- suas economias. 
-equilibrlo dos orçamentos desses estados, que Demais a commissão não póde apreciar a 
apresentam actu:tlmente grande deficit ; fórma de distribuir-se o beneficio, porque o 

Que esse d eflc:t não póde set• debe!lndo de peticionaria omittiu essa circumstancia. que, 
um exercício para o outro. por i.!:so que os es- no caso, é essencial. 
t.ad~s. neste cnrto espaço de tempo, não teem s. R.-Sala das commlssúe;:, 17 de setem
~~do desenvolvet· su.as fontes de renda, bro de 189'2.-.3-Iur~, presidente.-Home;·o 
:>endo por ~utro lado Obl"lgados .a d~pezas ex- B<Xpti,'ta, relator. -Educ.r clo GonçCilves. -llo· 
traordmar1a.s com. a sua orgamzaçao; ,·acio Costa - Costa Junior, 

Que, finalmente, (1. Constituição no art. 4• ,.,. . · . . . . 
das disposições transitarias autoriza a .União a '\ao a unpr1m1r os segmntcs 
u.u::tiliar os estados, que <::o mo estl>..s necessJ.- Addit i t:os 
iam de auxilio para a sua organização defi-
nitiva: -

E' de parecer que S(>ja. adaptado pela Ca.· 
m.ara dos Deput<\dos o seguinte prujecto de 
1e1: 

O Congresso Naciooal resolYe : 
Art. I.• E' o Poder Executivo autorizado, 

de conformidade com o art . 4• das . disposi· 
.ções transitarias da Constituiçã-o a. abrir ore
ditos cspeciaes no exercício corrente de •.• 
500:000$000 a cada um dos Estados da Para
llyba, Goyaz e Piauby, para occorrerem ás 
-despezas com os diversos serviços a seu 
cargo. · 

Art. 2. • O :~.uxilio serit dado como emures· 
tímo, vencendo o juro annual de 5 t;. e 
~natavelno pl'aze maximo de 10 a.nnos. 

Art. S.• São l'e>ogada.s as disposições em 
contrario. 

Sala das commL<:i!ões, 19 de setembro de 
-189-2. - Aforaes Bar·ros. - Se'Verino Vieh·a. 
- Leopoldo de Bulhões. - Arthur Rios. -
.4lmeida Nr>gucil"CI. -Leite Oiticica. - Aris· 
tides ~faia. 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECER N. 94.- 1892 

Indefere o .-cquerimcnto de Raymwúlo do Cat•mo 
.Furei.·a. Chcr.ves pedindo a {a,cu.ldadc de cxtra.
hir, n~ta caplt4l, t O. lotçr* c:m beneficio da. 
classe prolcte~riu,. 

- Desejando ser util á cla..ose proleta.ria, Ray
·mundodo carmo Ferreira Cbaves pede a.tà.
-culda.de de e:rlrahir, nesta capital, 10 loterias 
-organisadas pelos planos, ora. a.doptados e de 
modo _q:ne:au.fi:r:;. em cada uma. 40:000$ de 
.beneficiO em favor da cla....ose proletarJa desta 
ca.pital e dos· estados. - . 

N. 23 I- 1892 

Additi 1Al de~ucado do pr"ojec!o de lei dús (ol'~M de 
terra, au ton~ando o govc•·no (t •·ct:e?' o rcgulrl· 
mento dM escolas ?mlitarcs, so1Jl-e as bases Í!O· 
dicadtz.s no m~mo w.lditiw, 

A commi~!'ão de marinha e guerra, embora 
reconhecendo que o aotua.l regulamento das 
escolas militares está. sabiamente elaborado o 
que a sua base scienti:fica. deve ser mantida. 
nos futuros regulamentos. é, todavia, de pa· 
recer que elle seja modificado no sentido de 
tornar-se o ensino ma.is proficuo ao exercito, 
não só pela reducção do tempo da frequencía, 
como tambem pelo desenvolvimento das m<l.· 
terias que são de immed.iata applicação a. sei· 
encia da guerra., reduzindo-se ou mesmo sup
primindo-se o ensino das que figuram no pla-
no, sem aquella a.pnlioação. . 

Entende a. commissão que, a. bem do eD.3ino, 
deve ser mantida a Escola. Superior da Guerr-a, 
onde devem ser professados o curso geral ;t>am 
a.') tres armas e os cursos de estado ma10r e 
de engenharia. 

Eutende, outrosim, ~ue as escolas do Rio 
Grande do Sul e do Ceara devem ser collocadas 
nó mesmo p6, fazend9-se no plano de estudos 
da do Rio Grande a. necessaria reducção, de 
sorte que, sem o menor aoorescimo de des
peza., possam ser estabelecidas as condições 
de igualdade, e assim apresenta a.s seguintes 
emendas : 

Accrescente-se: 
i) equiparação da. escola do ceará ã;·do Rio 

Grande do Sul, fa.zendQ·Be no plano de estu
dos desta. a necessaria. reducção, de modo que, 
sem o menor augmento de despeza., possam 
ser estabelecidas as condições de igualdade. 
· ;) Determinação que, a partir da. ·data. d~ 

presente lei, o tempo de serviço militar sera 
contado sõmente para um dos etfeitos-refor· 
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ma, jubilação, ou aposentadoria, ficando 
salvo o direito de opção. 

Sala. das commissões, 19 de setembro de 
189"2.-.il!. Valladao, relator.-Pires Fcrrci'ra 
-B. Y. S. ll:fomes, presidente.-Pat!la Ar· 
ooUo. 

Additivo 

O Congresso Nacional decret.a: 
Art . 1.• Fica- o Governo Federal autorizado 

:\ rever-os tEle"lllamentosdas escolas militares, 
sob as seguintes bases: 

a) reorg rnisaç.ão do ensino, com a. reducc;.ã.o 
yossivel de de.;;peza.s, sob as b·' ses scienti-
1lcas do l't.'gulamento de 12 de abril de 
1890, no ponto de vista. da ordem natura.l de 
succassã.o e dependenci<t mutuadas materia.s ; 

ú) reducçã{) a. oito annos lectiYos, desde o 
nrirneiro do curso preparatorio at~ o ultimo 
Ílo curso superior; 

c) divisão em dous cursos militares : geral 
ou das trcs armas, e de estado-maior e enge-
nharia militar; . 

d) extincção dos períodos de c-adeiras ; 
e) ensíno pratico parallelo ao theorico,de.sde 

o inicio até o fim dos estudos ; 
r1 indeterminru:.ão de idade P<'l.ta a matri

culo. dos offi.ciaes e praç-as que tiverem mais 
~te quatt•o annos de serviço na fileira ; 

q) fusão da escola superior de guerra com a. 
milit(l.r desta Capital ; 

h) externato para os offiéiaes-alumnos-. 
Art. 2.• Revoga.m-se a.s disposic;.ões em con

h'ar io. 
Sala das sessões, 20 de junho de 189'2.

BeUar;nino de :3-fcndonça. 

Art. 2. • Fica. redmido o numero de me· 
dicas adjuntos de i4 a. 00 e a.ugmentadOS' 
os veneimen~ de to~os. os adjuntos (medioos 
e pha.rmaceutlcos) a ~OOS mensaes. sendo dous 
terços de OI·denado e um· terço de gratificação 
pro lcebo'l'e; podendo ser-lhes coneedída licença: 
para tratamento de sa.ude, sem perda do 
cargo. 

Art .. 3. • Revogam-se as ili,posições em. 
contrar10. 

Sala das sessües, 19 de julho de 1892.
lJionysio Ce;·queiro..-Pav1a Gr!~mnr<i,Js . 

N. ;!.:3 K- l8a2 

A.ddit i i)O U~<ta.~IO d!J pro_iêcto dr: /:i <(!/..< {Or{.a.s dt. 
tC>"I'ó~, a-utorl~a.ndo o Goca·no a. j 't ce>' o 1'egufq.. 
me,tto da< escolas <H.ilir.a.,·c~ c a rcdtt::ir o se~~ 
11U?7!CJ'o pele, f usão dG umc.~ r.om c•:tt>-as, 

A medida constante des!A! projecto j ã. foi 
apresentada. :pela. commi:;&1n de marinha e 
guerra, no anuo pro:rimo passado. c a Ca.ma.r-c~. 
rejeitou-a.. . 

Isto não obst:t que seja ella. objecto de nova. 
delibera.çlW, cumprindo ~. comm1ssão ponderai" 
que tal medida daria. logar a despezas não 
tJeq\l.enM, que podem ~er adiadas pam me
ihores tempos. 

Sala das commissões, 1!3 de setembro de-
1892.- Ban"'io de S. Jlw·co_,-, pt'es!dente .
Jlf. Va.llat.úia, relator. - Pi'lc.~ Fc;·;·eira.
Paul a .Ar(lollo. 

.4ddi!t'll:) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. L " Fica o Poder Executi\'o ·auto

rizado : 
N. 2S J - 1892 1 . • A rever os regulameu tos das escolas 

• .,.>. • d __ , d - d 1.e · da . militares, sob as seguintes bases: 
. ->wl..ltu;o cst1:c .... ? 0 PfOJecto e t s t_o>ws a ) Reunir a Escola. Superior de Guerra. á. 

•k. !er>"a. dtspett$ando de e<>n cu>•so os tu{juntos · . . . •w scn;iço scm it a.r io do Ea:cr cito, 'Ndu;;mdo o Eseola Militar da. Ga.pita.l. Federal .. 
•·.;,~pccticonumi:ro c dan.d1 ou.tra.·s prooidencm . b) Anne:x.a.r O curso pl.'epa.ratono da Escola. 

Militar da. Capital Feder&l á Escola Pratica. 
do Realengo, e o da E$cola. Militar de 
Porto Ale,"re i1 ~c;,Ia Pratica do Rio Pardo. 
adaptando-se a.o caso os respectivos regu-

A co.mmissã.o de marinha e guerra, reco
nhecendo a n~idade de melhorar, sem 
;tugmento de despeza e com. proveito para o 
!lervi~.o. as condições dos adjunctos (medioos 
e pharma.ceuticos) da Repa.rti\.á.O Sanilaria. 
do Exercito, é de pa.recer que es~e projecto 
eutre na ordem. dos trabalhos. 

&l.la. das commissões. 19 de setembro de 
189.2.- Ba1·áo rlc s. Mllrcos, presídente.
.3{. VaUad.éZf!, relator.- Pi1·es Fe?·rci~·a;-
P!!!tla Argollo. . 

A.ddili11o 

lamentos. · 
Art. 2. o Revogam~se as dispo::;i~iies em con ~ 

tra.rio. 
StlJ(I. das sessõél, 30 de julho de 1892.

Jooo Pi»heiro . 
O SR. PRESIDENTE designa para. 2Q a se~ 

guint~ ordem do dia. . 
1• parte (a.t.e â.s S ho~)-Vo~.ão das se~ 

gnintes materías: · · 
Do projecto n. 12'2, deste anno, reorga.ni-

0 fung·esso Naeional decreta. : sa.ndo o Supremo, TribunaJ 1\-filita.r (2• \fis-
Art. l . • Ficam dis:pensados de e5ncurso cussão} ; . · 

os adjuntos do serviQQ sa.nit.a.rio do exercito, Do :projecto n. 151, deste anno, crea.ndo 
que tenham mais de dous annos de. serviço_ uma. coló.nia. correcciona.l n~ proprio. 
etiectivo, prestado oom zelo e l)rofi.ciencia.. nacional den~mioado Fa7.enda. da. Boa Yis~. 
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na Parahyba. do Sul, estado do Rio de Janeiro; Continuação da 2~ discussão do projecto· 
especifica os i~dividuos que a: ella _podem s_er n. 155, deste anno, autorisando o governo a 
recolhidos e da outras prov1denc1as (2• dts· contractar com o en.:enheiro Melville Hora 
cuss.ão) ; as obras que se propõa a executar, por si, ou 

Discussão unica do additivo do Senado ao companhia que orga.nizar, na Ilha das Enxa
:projecto n. 78 A, deste anno, (emendas do das, no porto e babia do Rio de Janeiro, me
Senado ;i. proposíçã.o da Camara dos Deputados deante condições que estabelece. 
n. 198 ele 1891, estabelecendo os casos de Continuaçãu da 2" discussão do projecto 
competencia exclusiva dos pocleres federaes n. 148, deste anuo. autorisando o governo t\, 
ou estado(l.eS para resolverem sobre vias de contr:tctar com Fran~isco Ferreir•a de Moraes, 
cemmu!liea.<:ão fluviaes ou terrestres e aquel· sem onus u.lgum para o Estado, a introducçuo 
lesem que deve havel' accordo entre a União de 500 ou mais trabalhadores líberi;tno:>, pam 
e os estados ou destes entre si, a qual foi auxiliai' o ser\•iço lte carga e deSCluga de na
approvada ~>elo Senado po•· dous terços de vios no porto de Santos. 
votos, na ftlL'ffia elo art. :~9 daCon~tituição); 2" di~cussil.o do projecto n. 81, do ;tnno 

Discu~são tmica. das emeadas do Senado, ao pa.ssn.do, regnlando as promoçües na :1rmada, 
projecto n. ll C, (emendas da Camara dos em tempo de paz e em tempJ de guerm. 
srs. Deputados ao projecto do s_enado, sob 2" discussão do projecto n. 145 A, do anno 
n. ll , do corrente auno, que orgamsa o corpo passado, mandando realizar, por concurren
de engenheiros navaes e á.~ quaes o tienado cia publica, as obms public~ federaes que 
nã.o p.Jde dar o seu consenbmento); de>em ser construídas exclusivamente a e:x-

2• discussão do projecto n. 85, deste anuo, pensa.s da União, podendo ser tambem por 
antorisando o governo a rever a tabelia dos administração as obras militares, as de grande 
vencimentos dos officiaes da armada c classes urg-encia e as de pequena importanci11. 
annexas e a. reformar o conselho Naval. 2" discussão do projecto n. 85, deste anuo, 

3a discussão. do projedo n. 144 A, que per- autorisando o governo a rever a t:1bella dos 
m.itte a. livre entrnúa, no territorio da Repu- vencimentos dos otficiaes da armada e classe~ 
blica, a 1mmigrantes de nacionalidade chineza annexas e a reformar o Conselho Naval. 
e japcmeza, sob rcs condições que estabelece, e 2, discussão do projecto n. 69, deste anno, 
a.utorisa o governo a promover a execução a.utorisa.ndo o governo a ".onceder a José Au
do tratado de 5 de-setembro de 1880 com ·a gusto Vieira e outro a construcção, uso e 
China, a celebrar tratado de commercio, paz goso, durnnte 30 annos, de· uma estrada de 
e amiZade com o Japão e a estabelecer agentes ferro de Sa.popemba. à. ilha do Governador, 
diplomaticos e consulares ne>ses paizes. medeante certos favores. 

Continuação da 2• discussão do projecto l" discussão do projecto n. 191, deste anno, 
n. 193, deste auno,fixando a despeza do Minis- autorisando o governo a alterar, de accordo 
teria da Guerra para o exercício de 1893. com o Banoo Uniã.o de S. Paulo, o traçado 

2~ parte (as 3 horas ouantes).-Continuação da. Estrada de Ferro de lJberaba ou Ubera
da 2• discussão do projecto n. 192., fixando-a binha a Coxim, concedido ao mesmo banco 
despeza do Ministerio da Industria, Viação e por decreto n. 83'2 de 16 de outubro de 1890; 
Obras Publicas para o exercício de 1893. l' discussão doprojecto n. 176, deste anno, 

2• discussão do projecton. 183, dest.e ;;.nno, autorisa.ndo o governo a contracta.r com o 
restabelecendo a lei n. 3403 de 24 de novom bro Visconde de Ca.rvalhaes, ou com quem mais 
de 1888 com as modificações que indica e fixa vantagens oiferecer, a ligação do·porto de S. 
o prazo·dentro do qual devem os actuaes ban- Francisco ou outro, com a.fronteira brazileira 
cos de emissão entrar no regimen desta lei. limitrophe com a Republica, do Para.guay, 
Autorisa o goV6ruo: a assumir a responsabi- nas condições que estabelece; · 
lidade das notas dos que não puderem ou nã.o 1~ discussão doprojecto n. 98, deste anno, 
quizerem submetter·se .ao· mesmo regimen ; autorlsando o governo a. éonceder a Honorio 
a. providenciar quanto á. substituição por no- Lima a construcção, uso e gozo de uma es· 
tas do Thesouro das que forem recebidas, e a trada de ferro do porto de Angra dos Reis, 
rescindir o contracto com o Ba.nco da. Repu- no estado do Rio ·de Janeiro,. á estação do 

- bl\ca :pal'3. -o resgate do papel-moeda, limita- Cruzeiro, no estado de. S. Paulo,.medea.nte as 
doestJ') á somma actual e fei~ o resgate con- condições que estipula; 

· forme aquella lei e com os recursos anhual- 2• discussão do projecto n. 106, do anuo 
mente decretados. . :passado, passando a' municipalidade .a admí-

1• discussão do projecto n. 198, deste anno, nistraçã.o do3 cemiterios publicos, dando ou-· 
aurorisando o governo a abrir creditas esp~- tra.s providencias e antorisa.: o Presi•iénte d~ 
ci.aes, no corrente exercicio, de 500:000$ a Repilblica a mandar fa.zer a conta, afim de· 
~ um dos estados da Para.hyba, Goyaz e ser iltdemnízá.da. a Irmandade da. Santa. C8SJ. · 
Pía'ully para oooorrerem ás despeza8 com ós• -da. MiSerioordia da Ca.pital Federal; ' 

. diversos serviços a seu ea.rgo. DiScussão unica. do projecto .n. 188, deste· 
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anno, autorisando o governo a abrir ó credito Aguiar, Andre Cavalcante, Raymundo Ban
necessario para indemnizar, no corrente exer- de ira, Pereire de Lyra, João de Siqueira, 
cicio, o Sr. Augusto Fra.ncisco Maria Glaz1ou João Vleira, Luiz de Andrade, Espírito 
da quantia de 9:425$144, importaneia das Santo, Bellarmino carneiro, Oiticica, Rodrigo 
despezas feitas na conservaç-J:o do jardim do de Araujo, Ivo elo Pra.clo, Oliveira Vai
Campo da Acclamaçã.o (Praça. da. Republica); la.dão, Augusto de Freitas, Paula Argollo, 

Discussão unica do projecto n.· 180, deste Tosta. Seabra, Zama, Arthur Rios, Garcia Pl
a!lllo, relevando a. prescripção do tempo de- res, Marcolino Moura, Severino Vieira. Santos 
corr:ldo desde 14 de dezembro de 1869 a 28 de Pereira, Milton, Dionysio Cerqueira , · Leovi
agosto de 1877 a. D. Carolina Luiza de Oliveira gildo Filgueira.s, B<~.rii.o de S. Marcos, Prisco 
Pereíra Pinto para o fim de poder receber o Paraíso, Manoel Caetano, F1·anci~o ele Ma.ttos~ 
meio soldo correspondente áquelle tempo; Horacio Costa, Fonsec~t e Sü>a, Nílo Peç;Lnha, 

DiscUS>Ü.O uuica do projecto n. 189, deste urbano Marcondes, Manhã.i'S Barreto, Alberto 
anno, autorL-ando o Poder Executivo a con- Bri1ndão, Virgílio Pessoa, França Carmlho, 
ceder ao cabo de esquu.drn. reformado João Luiz ii-Im•J.t,Baptist<\. da Mocta, F~·úes da Cruz, 
Coelho de Mello a pens<1o de 500 réis diarios. Alcindu Guan<:tbara. Erico Coelho, Sampaio 

Discussão unica do projecto n: li7, deste Fet•raz, .Jtccques Ouriqu>, Furqnim \Ver· 
anno, antorisando o governo a dispensar do neck, Jesuíno de Albuquerque, Vinllaes, 
exame de trigonometri<L Joã.o Ribeiro, para. Thomaz Delfino. Antonio OlyntllO, Ba.darõ, 
matricular-se na Faculdade Livre de Direito Pacifico Mascarenhas, Ge.briel de Magallliies, 
da Capital Federal. - · Leonel Filho, Chag-as Loba to, Alexandre 

Discussão unica do projecto n. 114, dP.ste j St.oclder, Lamounier, Alva.ro Botel1w. Ame· 
a.nnp, melhorando a reforma concedida rico Luz, Dutra Nicacio, Manoel Fulgen
pot decreto. de 14 de abril de 1891 ao capitã.o cio, Aristides Máia, Gonçalves Ramos, Carlos 
aggregado á arma de infantaria, Antonio Gal- dus Chagas, Costa i\Iachado, Francisco Vei
dino Tra-~--a.ssos Alves, de conformidade com ga, Domingos Porto, Pa.Ueta, Ferreira Rar 
o art. 4• do decreto fi_ 193 A de 30 de janei- bello, FP.rreira Pires, João Luiz, Glícerio, 
rode 1890. Cesario lilotta. Junior, Moraes Barro:>, Mursa, 

Discussão unica do par~r n. 77, deste Paulino C<l·t·los, Co~ta Juuiot·, Alfredo Ellís, 
1l.llno, julgando o Congresso Nacional incom· Almeida Nogueira, Juiio de Mesquita, Fleury 
petente para conceder a permissão pedida Durado, Leopoldo de Bulhõe~,Alves de Castro, 
por Victorino Affonso Pereira. Ramos e Carlos Urbano Gouveia, Caetano de Albuquerque, 
Baptista de Castro para estabelecer uma linha Bellarmino (le Mendonç-a. Mt•rciano de Maga.
de bonds entre as estações de Entre Rios, na lhães, Fernando Simas, Lauro Muller, Carlos 
E. F. Central do Bl'azil e a do Areal. na Campos, Schmidt,Borges de Medeiros, Alcides 
Gran-Para, collocando os trilhos no leito da Lima, Thomaz Flores, Homero Baptista., Cas-
estl'ada. de rodagem« União e Industria >>. si ano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Discussão unica do parecer n .. 38, deste Abre-se a ses~ão. 
anno, indeferindo a petição de D. Franci~ca 
Amalia Bittencourt Cardoso, viuva do desem· Deixam de comparecer com causa p:a.rtici
ba.rgador honorario Francisco José ·Cardoso pada os Svs. Pedro Chermont, Rodrigues Fer-. 
Guimarães, sobre pensão. ... nawles, Henrique de Carvalho, Nelson, Justi-

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 minutos. niano de Serpa, José Avelino,Almino Affonso,. 
Miguel Castro ,Amorim Garcia, Pedro Americo, 
Rosa e Silva, José Mariano, Anníbal Falcão, 
Meira. de Vasconcellos, Theopbilo dos Santos, 
Pontes de Miranda, Euclides Malta, Leandro 

98• SESSÃO Elt! 20 DE SEl'EMBRO DE 1892 Maciel, Felisbello Freire, Francisco Sodré, Na· 

P vaes Mello, li'onseca. Hermes, Viriato de Me-
residencia do Sr. Joc~o Lopes deiros, . Mayrink, João Pinheiro, Gonçalves 

Ao meio-dia pÍ'ocede·se·á. chamada, á qual Chaves, Viotti, Matta Machado, Domingos 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze- Rocha, Adolpho Gordo, Carvalha.l, Angelo 
redo, Athayde Junior, Paula Guimarães, João Pinheiro, Carlos Garcia, Moreira da Silva, 
de Avellar, Uchõa Rodrigues, cantão, Indio do Edua.rdo Gonçalves e Menna Barreto. 
Brazil, Ma.tt.'i. Bacellar, Augusto Montenegro, Deixam de comparecer sem causa parti• 
Costa Rodrigu~s, Casimiro Juniol', Nogueira cipada os Srs. · Anfrisio Fill.lho, Sebastião 
P~rana.guã., Pires Ferreira,·MartinbO Rodri- Landulpho, Villa Viçosa, Cyrillo de Lemos, 
gues, Frederico-Borges, José Bevilaqua., Gon• Oliveira. Pinto,. Joo.quim Breves, Lopes Tovão, 
o;aE l? de La..gos, Nascimento, Alfredo Barbosa., Figueido, Ja.cob da. Paixão. Ferreira Brandão· 
!lttacio Pessoa., Couto cartaxõ,.Sã .·Andrade, Monte.iro da Silva, Martinho Pt'ado, Lopes 

I ~~ba.. -Tolentino ·de ·Ce.rvalho, ·Gonçalves Cha.ves1 Do~ngrurde Moraes, Cincinato Bra~ 
~rr<ara., Jl)llquim.Perns.mbuco;Juvenci<> de :ga, Bra.Ziliot:Iossa.nt:os, La.cerda Coutinho,,Yi_ 
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-erorino Monteiro, Julio de Castílllos. Pereíru 
·da COsta., Assis BrazL R.oclut Osoriio e Fer
aa.ndo Abbott. 

sumpto, nfi.o il menos certo que tra,o-a. em ill('lt 
apoio e auxilio a opinião · outra. casa do 
Congresso. manifestada em "<l.çilo solemne 

E' lida e sem debate ap:provaua a acta da. sobre a ~menda do at·t. 49 § 5• do projecto 
sessão antecedente. que organisa. o corpo de en!!'enheit•os navaes 

emenda rejeitada. p~los votQs daquella casa: 
PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA Segundo inlórmações que colhi algures, ,~ 

lei que cr.'!ou o cot•po de engenheiros navae.~ 
·O SR. PRESIDENTE ...:.. Não haveJHlo ••inda ua a.rma.d~ ([et~rmina que só podem entrar 

numero para se proceder às votaçl'~es inrlica- para o qu:l(lro de cn~enheiros uavaes os gu:w
da.s no come~.o da. ordem do dia, passa-se ás da..<J-mn.rinba, eugcmheil·o-n.llunno e para que 
.mate1•ias em discussão. estes ~ejam po,;tP-t'iormonte conslderauos c11'h· 
· O Sr. JA.CQUES OrnrQtJr; (Jle7a- onlcn~) - <•t!,·:tmentc en"m1heiros nrwtws ú pt•eciso qu•~ 
:.Sr . presidente, eomo v. E:x:. ~:the, não se sujeitem :·~~ ~fl;{Uint,es •.'Xigoncia.l!, aliá~ 
me Coi concedida a. m:gencia. que requeti muito .justas: 

:a. esta. ea.mara.; por isso, per;o a v. Ex. que 1", n.pt•csentar cur.-'o da E~colu. NrLva.l; 
-me mande iuscre>et• para falhu• na tliscus>ão 2", Ihzet· um concm•so sobre cspecia.lidalle; 
.do orçamento da. guerra., 3•, te1· dou:-~ annos de offi.cina ; 

.1\S consideracões que eu tinha a fazer so- 4•, fà.Zer um exame pt•atico de aptidão; 
'bre a$ indicações que devem s~c~r apresenta- 5a, finalmente, estudat• tres a.nuos em esco-
-~ par mim e pelo meu dístincto collega Dr. la.s especla.es da. Earopa e apresentar diploma.~ 
:Sea.bra, devo prevenir a. V. Ex., acham.se de e attestados das dita.s escolas. -
19J. modo presas a discussão dos ncgocios da Do exposto vê a. Camara que, e1nresumo, o 
_.gnerra que julgo que estarei perfeitamente regulamento em vigor ex:igeparaque se pos.."<l. 
.dentro das intenç>.ÕM da ca.sa. pedindo a pa.la.· fazer :parte do quadro de engenheiros navaes 
·YI.'a e adduzindo a. respeito conside1·ações, nove annos (le estltdos praticos e thooricos ü 

quando ror annunciada a. discns~ão do o(\;a· tres pt•ovas publicas de habilitaç>-ãv. 
mento.a que me refiro. Vindo o peojecto actual do Senado, ·calcado 

O S&. PRll:SlDENTE -V. Ex. e:>ti1 inscripto sobre ('IStas bases, entemleu a commissão de 
pa.ra fallar sobre o or~:-amento da guerra. marlnh<te guatTa de bom conselho emendal-u, 

mseussão unica do ttdditivo do Senado ao e o iez stlbstituindo estas erigencias pela (li~
projecto n. 18 A, deste anno, (emendas do posição do at't.49 § 5" onde estabelece o seguin· 
·'Senado à. propDSi~ã.o da Camara dos Depu- te: · 
-ta.dos n. 108 de l89l,estabe~ecendo os casos de .. Fica o governo a.utori.<1ado a preenchel' o 
eornpe~encia exclusiYa dos poderes federaes quadro de engenheiros navaes, admittindo os 
~m ~tadoa.es-para. resolvet·cm sobre vias de oi"ficiaes do corpo <L'tat'mada que julgar habili· 
-eommunica~.ão tluviaos ou terrestres e aquel- fu..tl03, sendo consideradas como. preenchida.-; 
.Jes em que deve haver accordo entre a União a.s 'Tagas que tocarem ao~ oftiClaes de que 
~os estados on deste~ entre si, a qua.l foi a.p- trata'o paragl~..tpho ~u~rior. » · 
JlrOVada. pelo Senado por dons terços de votos Mas a e5ta emenda nao deu o Senado o seu 
;na. fó1•ma. do art. 39 da Constituição). ' ass~ntimento e intenti:J, agora a commissão 

Ninguem pedindo a pala na, ftca encerrada obter da. Cama.ra Slta approvat.ão por doU> 
:n. discussão e adiada a votacií.o pol' falta de terços dos nossos votos; e como me parece in· 
nnm~ro. · · justa, perigosa e attenta.toria. de direitos, venho 

Discussão unicJ. das emendas do Senado, no sobre ella. eb.a.rn.ar a attenç:lio de meus colle-
projecto n. 11 c. ( emend:.l.S da Camara dos gas. -
Deputa-dos ao projecto do Senado sob n. 11 E' :perigosa. esta facutdade dada ao Poder 
ao corrente anno, que reorgaui.sa o corpo de Executivo de pl."eencb.er os claros do quadro 
-engenheiros navaes e ás quaes o Senado não de engenheiros na.va.es, independentemente 
._pôde dar o seu consentimento). dos requisitos estabelecidos na. lei anterior. 
· porque,quaudo mesmo se queira. su ppor, acre· 

O Sr. Ca.ssiano do Nasei:aneu- dita.I\ na rectidiio de animo do cidadão que 
"to -Tomo a palavra. sobre o a.ssumpto de ora dirige a repartição dos serviços da ma.· 
qtte tra.ta. o proJecto n. ll C, e comprehende a rinba, em todo o caso essa autorisação na~ 
<:a.ma.ra. que, não sendo profissional, nem tendo mãos do Poder Executivo, é um perigo, par· 
-oonhecim~ntos espaciMlS sobre a materia., não que dá logar a.o }1\Ltronato, ~ afilhadagem. 
pooSI) emittir a respeito opinião que abale o com preteriçã-o inJUSta dos direitos d.a.quel· 

.p&recel' da commissão de marinha e guerra les que, respeita.ndo a lei então em vigor, 
d.e modo a merecer o a!!Seutimen.tf.l da Ca· submetteram.-se a todas as provas por e!la 
ma.rajlo3 ~rs. Deputados. · exigidas·pa.ra.oonquista desta posição. 

_J,la:s,si e. verdade que careço de COI.llpeten.- E' injusta. ou da l(\,aar a injustiças maís ou 
· ~ . profissional pa.ra me occupar deste as- meno3 graves a emenda. sa.biamente rt'jeit~da 
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-pelo Senado, porque substitue o criterio da 
lei pela vontade arbitraria do ministro. 
(Apoiados.) 

Não comprebendo, Sr. presidente, como se 
prer.ende collocar mais esta arma. nas mãos do 
Executivo em -:;m paiz onde este ramo do po
der publico já gosa de certa preeminencia 
em todas as rela.ções da vida social. 

E', tlnalmente, attentatoria dos direitos da
quelles que,conta.ndo com a vigencia das dis
)lOsiçües regulamentares da materia, se sub
mcttel•am ás provas praticas e aos e~tudos 
tiJeol"icos nec~ssarios a conquista da posição 
ue engenheiro naval. 

O SR. FR.Axcrsco DE MATTos-V. Ex. sabe 
si h a. otllaiaes acti vos que jâ. preenchem cat·
go de engenheiro naval ? 

0 SR. CASSIANO DO NASCTh:I:ENTO-Sei;porque 
acabo de ler o parecer da commissão de ma· 
rinlla. e guerra e :por elle vi que ha officia.es 
da armad;t exercendo cargos; que só deviam 
ser exercidos por engenheiros na vaes. 

Uu SR. DEPUTADo-Este facto a.ut'lr:isa a se
guinte conclusão: abolição do concurso e sup
pressão dos requisitos exigidos IJelo regula
mento. 

·' 
0 SR~ FRANCISCO DE MATTos-Os of.ficiaes 

preenchem os cargos satisf<tctoriamente. 
0 SR. CASSIA.'IO DO NASCDmNTO-E' uma 

questão da facto e não de lei, e quando 
mesmo os officiaes activos ou combatentes 
preencham cn.balmente os cargos, não vejo 
razão para que até aqui se exigissem todos 
esses requisitos para o individuo que queria 
fazer parte do quadro de engenheiros navaes 
e de um m~mento para outro se julguem todos 
esses requisitos di~pensa>eis e perfeitamente 
substitúiveis, com·o pensa a oommissão de 
marinha e guerra, pelo unico e exclusivo ar
bítrio do governo. 

Depois, si V. Ex. attentar bem,.verá.cla
ramente qpe esta emenda, em log;w de des
p~tar o desejo nos jovens aspil'3ntes de ma· 
rmba a virem occupar uma posição no qua
dro de engenheiros na vaes, dedíca.ndo-se a 
especía.lidades necessarias e a estudos mais 
serias, passando por todas a provas a que se 
refere o rae,"1llamento em vigor, pclo con
trario, produzirà. o effeito funesto de affastar 

·os jovens guardas-marinhas desses estudos, 
porque elles não se verão garantidos no seu 
justo direito de serem promovido5 naquene 
quadro com exclusão de pessoas estranhas a 
elle. 

V. Ex. sabe que. a promoção no q:uadro de 
engenheirOs na:vaes . não é a mljsma -que se dá 
no quadro dos officiaes combatentes .da ar
mada. · 

Ora, a.dmittindo a hypothese de que um 
guarda.-ma.ri.nha, de raras habilitações com

camara v. v 

provadas do modo que exige a lei, tendo-se 
submettido ao concurso que alei manda, tendo 
finalmente conquistado justos titulas á sua. 
promoçO:io no quadro de engenheiros-navaes ~ 
a.pprovadu. a emenda da com missão de mari-. 
nlla e guerra, esse official não estarâ. garan
tido no seu direito a promoção, desde que o 
ministro possa retirar do quA.dro dos o:ffi.ciaes 
combatentes officiaes mais antigos do que elle, 
que virão preencher os claros que deviam 
ser preenchidos por elle, desde que se désse 
ao mini~tro o arbítrio de promover na classe 
dos engenheiros-na.vaes offi.cia.es combatentes 
da armada. 

O SR. FRA.."iCISCo DE MATTOS-v. Ex. opina 
pela promoção dos guardas-marinha na classe 
ímmediatamente superior 1 

o SR. C.a.ssrANo DO NA.SciMETNo- Eu opino 
p~la promoção dos guardas-marinha como 
está consignada na legislação em vigor. 
Opino pela. conservação dos exames e provas 
de habilitação exigidas pelo regulamento em 
vigor. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- Si elles não 
tem o interstício exigido pela lei, podem ser 
promovidos ~ 

o SR. CASSIANo DO N AscnrENTo- si não ti
verem o intet'Sticio, mas si se tiverem sujei· 
tado ás provas que manda o regulamento. elles 
serã~ promovidos quando lhes tOque a pro-
moçao. -

0 SR. FRANCISCO DE MATTOs- Infringe-se 
a lei. 

O SR.. CASSIANO Do NASCIMENTo-Mas não 
se infrin;e tanto a lei como permittindo a. 
otficiaes que não se submettel"J.m áquellas 
provas, que venham occupar posiçõeS qüe 
competem aos que a ellas se submotteram. 

0 SR. FRANCISCO DE MÀTTOS-0 dilemma. . e 
este. Ou elles são promovidos, ou não. Si 
são promovidos, infringe-se a lei que marca. 
o interstício ; si não são promovidos, ficam 
os claros preenchidos por officiaes da activa. 

0 S&. C.A.SSL\...'0 DO NASCIMENTO-Respondo 
ao dilemma de V. Ex. e penso que. es
capo sem me ferir em nenhuma de suas pon
tas. De~ejo que a promoção no quadro de 
engenheiro navaes seja feita.. inteiramente in
dependente da. promoção no quadro dos offi.
ciaes combatentes, e que quando ao quadrO 
dos engenheiros navaes tenha passado :llgnm 
official combatente, não vã. prejudicar áquel
les aos quaes compete a promoção. nesse-qua
dl'o, seja promovido no outro quando lhe 
toque a vez. 

O SR.. F'R.w.'fcisco DE l\fA'l'TOil - Ne..."Se caso 
V. Ex. deroga. outros artigos. ·· · 

O Sa. CA.SsiANo DO ·NASCIMENTO.- O. que 
não quero, de accordo com o ·})ellS!IJD.en~ do 

53 
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regulamento,é dar logar a di~pensa de provas O Sr. Barão de S. Marc.,os
por motivo de puro patronato, e V. Ex. sabe Sr. pr.·sidente, respeito muito as opiniões 
multo bem que no nosso paiz o patronato é emíttidas pelo illustrado deputado pelo estado 
um rual.enorme. do Rio Grande do Sul, que· acabou de fallar. 

Faço isto afim de que se não possa tra.zer S. Ex., porem, mtYegando em um mar com
do ·quadro dos officiaes com bateu tes tantos pletamente desconhecido, teria forçosamente 
quantos ba.st'\m para preencher as vagas no ([e nau:ra.gar, como pela mesma razão nau
quadro deengenhei~o.s,navaes,íazendocomque fragaram no Senado aquelles que, sem razões 
aquelle a. quem tocar a pro:uoção fique pri· acceitaveis, voaram contra as emendas da 
va.do desse seu ,justo direito e aspiração, por Camara ao pl'oj~;;cto que reorganisa. o corpo de 
ter de competir com oJileiae.~ mais antigo>1, engenheiros navaes. 
trazidos de um quadro differente 1Xl1"a o A commissão de marinha e guerm estuuo11 
quadro de engenheiros nn.vaes. Os guardas· com attençii.o esta. que~w.o, procurou, comu 
lll&rinha collocados nesta. pos.çã.o, peln. emen· era de imp1·escidivel necessi•fade, barmonisar 
da do. qama_ra, rejeitada pelo Senado, flca!Jl o }Jrojeclo em discussã.o com o regulamento 
por a~s1m dizer! co~ as portas trancdlll.s as dos arsena.es, e apresentou as emendas que 
su~Justa.s asp1raçoes. . . . . jul;;·ou necess!JJ'iO.S, CUJil. ju~tiftca.ção csti no 
_Nao quer~ ía.zer, a cr1t~ca ,da admtmstr~- minucioso pare er que teve a. honra. de sub

çoo d~ marmha, porque nao e afjOra occas:ao metter li. Cama.ra. dos Srs. Deputados. 
proprta, mas gosto sempre de àeu.:ar bem r e- . , . 
salvadas todas as hypotheses afim de que não A Co.mara,tendo.Ja approvado estas emen~s, 
1lquem a.s autoridades armados de certas fa- dev~.agora. m~ntel-as. porque, ao contrariO. 
culda.des, que reputo J)erígosas e neste caso ficara o prOJecto alterado, desd~ que as 
pa.ra que nãofiqueo Sr. minstro da marinha emendas propostas foram no sentido de me· 
com uma arma poderosa. em suas mãos e que lhot·al-o · 
J)6de exercital-a. em detrimento dos direitos Ora, Sr. presidente, ao Seuado ter de re
aos guardas-marinha, que conconerem para jeitar parte dessas emendas. devia logo ter 
os l~gares de engenheiro3 navu.es, e em be· rejeitado todas, peJas razões que jâ mostrei, e 
ne:funo de seus afilhados. E' 1sto o que a acceitar o prnjecto primitivo. 
emenda da Camara. p~rmitte e e esta a raziio 0 . . 
pela qual o Senado sabiamente a re,jeitou. Sa. FRA.l'\crsco DE :MA.sTOs-Apomdo. 

Toma.ndo a pala.vra tive por fim unicamentA O SR. BARÃO DE S. ~!ARcos-A' vist.a, pois. 
chamar a a.r.tençãà da cama.ra, para os incon- da clareza com que esta formulado o :parecer, 
venientes desta eme.'1da pedindo a. esta casa resultado dos estudo a que procedeu a com
confirme os votos do Senado pa.ra. deste modo missão de marinha e guerra, nada mais tenha 
não prejudicar as aspirações dos guardas-ma- a accrescentar ao que já. disse no mesmo IJa· 
rinh.a, que queiram concorrer p:lra o qua- recer. (Muito bem.} 
dro de engenheiros na vaes ( apoiados ) ••. 
e sobretudo para. não armar o -poder :pu
blico de mais . esta. faculdade de pat rocinar 
os seus afilhados em detrimento daquel:es 
que na realidade tiverem mostrado habili
ta;;ão, capacitlade e aptidão para. exercerem 
a elevada funcção de engenheiro naval. 
( Apoiarlos.) 

Das emendas do Senado que ora são discuti
das, foi esta a que chamou a m·nha attençüo. 
Torno a dizer que não sou especialista, que 
não sou competente, e que aguardo o que a 
respeito tem a dizer a commis:sã.o de marin}Ja, 

. e guerra, que ba de dar explic·a.c;ees satis· 
fa.ctorias da razão pela qual encartou neste 
projecto a emen$ que faz objecto da.s minhas 
observações. 

Daqui ate ouvir a opinião da honrada com 
missão. reservo o mais que tenho a dizer 
para. contrapor ás sua.s considerações, na cer
tt;:za. de que .contirmo com o meu o voto do Se
nado e que jamais concorrei para que se 
abra uma tão larga. porta para o prtronato e 
a:lllhadagem na. classe da armada.. (Mttito bem, 
mtcitG: he-m".) ·. 

O Sr. Cas;;o:iano do Nasci
m.en"to-Sr. presidente, não sendo espc· 
cialista neste a.ssumpto, nã.o sendo mesmo ma· 
rinheiro, era. de suppor que naufra.gasse .... 

o sa; BARÃO DE s. Ma:acos-V. Ex.naufl'a· 
gou em seceo. 

O Sa. CASSLII.NO no NAsCIME."'To ... como po· 
rem, estou em terra firme, e em terra firme 
me acho mais ou menoj bem, creio que quem 
naufragou não fui eu e sim o illustrado 
presidente da commissã.o de marin!HI e 
guerra. 

O SR. PlltEs FERREIRA-Não apoiado. 
0 SR. CASSI.A.NO DO NASCI31E!\TO - Pelo 

menos e mais proprio de S. Ex. naufragar. 
porque e llomern do ma.r; e S. E.t. ha de con· 
vir commigo que naufragou, e desta. vez em 
terra. secca, o .que !,'e explica muito natural· 
!llente. · 

O SR.. BaÃ.o DE s. MARcos-Si houve nau
fragio não foi só o pr:esidente, ·mas tambem 
foi a. commissão. (lia otar~ apartes.) 
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O SR. CASSLU\0 oo NAscnm:-."1'0- Qua.ndo I é neoessario dizer a razão por que está claro; 
VV. Exs. me deixarem continuar, direi quem até lá. mantenho a minha opinião. . . 
naufragou. (Pausa.)_ 1 Noregulamentoatéagoraem vigorpn.raen-

Sr. presidente, vou demonstrar que, não trada no quadro dos engenheiros navaes, exis-
o humilde deputado que neste momento dirige ! tem quatro ou cinco requisitos que se quer 
a palavra a Camara, e sim o illustrado re-; dispensar por meio da di5posição transitaria 
lator da commissão de marinha e guerra, i do art. 49 deste projecto. 
com toda. a. sua rrota., que é a mesma com- 1 Diz o <1l'tigo «Fica. o governo a.utori<;ado a 
missão, nauft•aga.ram e naur,·a.g;J.rão, porque preencher o quadro de engenheiro; navaes, 
navegaram muito junto i~ co;ta (,·: .• ·atlrts) c ''dtnittindo osoffici:~.es Llo corpo da. armada que 
elliJ. era cheia de p;u•cei,; o at•rcciie.~ desco- julg:.u· hu!Jilitados etc., etc, 
nhecidos de SS. Exs. Pet'"Un to: c ou não é um ttt•bitl'io n:I.S mãos 

A demonstração e simples. ue um" doH membros do Po(ler Ex:ecuti ~-o'{ 
Em opposição ou em u.nto.gonismo ~U! ideu.~ _ . 

que vinha. de emittir, em contradita ao~ :_u·- o Slt n .\RAO ~E s~ li1A.R20S-:-Isto du.-se em 
gumento:; desa.linha.va!l.os (n•7o ttpu~rln~ yc· toda:> a..-; t•r.orga.msu.çues. Nao e cousa. nova. 
'J'It·~s) embor:~., que oppm~ a emenda tiO 1wt. o Sn. C,\SS!Al';O DO NASCmE:-.'To-Mas esta. 
49 do pr~je~to ora om dbcus~ã.o, o illustrado '! t•eorganisa.1,iio, ou esta em2nda é desnecessa,
rel:l.to: l~mttou-se n. allegar que o.llare<:er da ria., porque. segundo o regulamenro em vigor 
comm!ssa.o ~ro. claro; mn.s me de_:x:ou c~m-! são preciso5 requisitos que V. Ex. dispensa 
plettl!!lente lLS escuras. por que nu.o me dLsse com sua. emenda, deixando o ministro da ma
:~.razao por que o parecer era. claro. rinlt.tt 11rmado da. faculdade de, com praterição 
o SR. B.m:\o de s. MAncos-Di•se 00 pa- daqu~lles que tiverem mu.is_l~a.bilitações, ma.is 

recer. capactdade para o exerc1c1o do ca.rgo, 1r 

O Sn. CASSIANO DO NASCL~NTo-V. x. tegiLlos. · E 

I 
preenchel·o com seus afilhados, com seus pro· 

apeza.r de afftrmn.~· ~uas ou tr~ vezes q?e o :Sr. presidente, disse o illustra relator da. 
parecer da comm1ssao era claro, me detxou commissão de marinha e gu~rra. que a rejei
comp!etamente as escuras. . I ção da emenda em questã.o desorganisa.va tQdo 

O SR. BARÃ.O DE s. MARcos-Pois o pare- o projecto de lei. 
cer é muito claro, 0 SR.. BARÃo DE S. MARCOS - Referi-me a 

O SR.. CASSrANO · DO N'AScmE:-."TD-Perdão ; todas ellas que formam um conjuncto. 
não estamos no tempo do maqister d'i:r.it, nã.o 
basta dizer : o parecer é claro. 

0 SR. BARÃO DE S. MARCOs-Pois então vote 
contra. 

0 SR. CASSL'.c.'iO DO NASCIME!\'TO ·- Craio, Sr. 
presidente, que a disposição do art. 49, que 
discuto, é verfeitamente independente do 
corpo do proJe<:to. A ·rejeição desta. emenda 

O Sa. CASSIANO no NAscU1E~To (com e1w·gia) não desorga.nisa o projecto por uma razão 
-Voto contra e fallo contra, porque estou ex- muito simples, razão da propria commissão ; 
ercendo· o meu direito de critica e apreciação e e que a commissão considera a. ma.teria da. · 
Hei de votar contra e prevenir â camara dos I emenda. como uma disposição transitaria.. Si a 
Srs . . Deputados, afim de que vote contra. Não disposição de lei que analyso fizesse parte do 
somos machinas. proj ecto ou fosse uma especie de peão, em torno 

O Sn. BARÃo l>E S. MARcos dá outro aparte. do qual_ ~<!_o elle _gy~, entende-se q.ue a. 
,_ ~ sua reJelçae preJudtcasse todo o proJecto. 

O SR. C.~ssu •. ~o D? .,ASCIMENTo-Nao p~ço Mas, dizer que uma disposição de lei que a 
•otos ; estou dtscutmdo um assumpto Sll,Jelto propria. commissã.o enca.rta. nas disposições 
a debate ; V. Ex. levante-se da. sua catlel.I'a e transitoria.s. dizer que da. rejeição de uma. dis
convença.-me de que estou em erro. posição assim capitulada resulta a desorg~ni-

0 Sn.. BARÃO DE S. MARcos. dá. um aparte. sação de to_do o projecto; digo com franqueza 
o sa. CASSIA.t"'O DO NASCIMENTO- Bem sei a_V. ~-·e cousa a. que o meu curto engenho 

que isso não é para todos. nao a.ttinge. ~ · . . 
Como dizia fiquei cada vez mais ás es- De. mollo que, :sr. prestdem.e, temos d~nte 

curas e não nÍ convenci da razão pela qua.l a de nos duas aru:maçoes, sem demons~a.o_ e 
. _ e . " . sem prova do Illustre relator da. commtSSaO 

· com~ssaode marmha. e .,uerr-a. qu~r · a:rmar de marinha e ruerra: a · primeira que o as-
o numstro com essa faculdade arb1trat1a de to d "' d · ,A -
:Pod_er proteger aos seus afilhados, aos seus sump a emen o. e c..,.ro, nao _pr~vou ;~a 
allllgos, em detrimento dos guardas-marinha. I segunda.. que desorganisa. o prOJecoo, nao 
que queiram concorrer a.os cargos de enge- provou 1gualmente. · 
nheiros nava.es. . · O Sn.. B.wo DE S. Mucos - Este projecto 

Não basta. dizer que o parecer está.· claro; precisa mais de estuqo do que-de d~cussão. 
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OS:&. CASSrANo DO NASCL'.IENTO- Eu que f arte no quadro de engenheiros navaes 
não sou estudioso. discuto; S. Ex. que é es· vão occupar cargos superiores aquelles 
tudioso, continue a estudar. I guardas-marinha, que submetteram-se a to-

Sr. presidente, alordo ainda o terceiro das as provas exigidas pelas leis. 
argumento do illustre relator da commis..«ão de Mas, Sr. presidente, o ultimo argumento 
marinha e guerra. Acabou S. Ex. por )?edir do illu5tre rel:~.tor da commissão que eu ana· 
á camara que vot;..sse por dons terç~os a lisava era. o pedido do votú dtt camara. s. 
emenda. Ex. pediu qul:l a ca.mara rejeitasse a emen-

0 SR.. BAalo DE s. MARcos_ v. Ex. foi da do Senado por ~dous terços. 
quem pediu a rejeição. . Cbam_o a attençao d~ Camara. para e~s~ pe-

- . d11lo. St a Cama.ra. QUiller armar o mtm$tro 
0 Sa_. 9ASSIANO DO NASCHIE''TO - ~aO ped1 d:J. ffi(U'inhn. C(offi ffiU.i.~ e~ta faculdade, qUe Ó 

q~e r~J~l~m a emenda, porque ISSO Pll.l'llo '1m pet•igo, e ao me.,mo tempo fe1•e de ii'enfe 
m1m e_md11ferente,apenas chame1 pa.1·a e !la. n. o <li t•eito e n~pirtu,:õe~ daq U<üle~ que entrõJto 
a.ttençao da Camara. _ . ~ ro.m para. o qulldt•o contu.ndo com a lei, Jlro-

Que mteresse tenho nesta. que~tito smM et!da n~~!m e de o.ccm•uo eom a sua sa.be--
o de ser echo de justas aspirações de moc;os uoria.. 
que julg-dom em perigo os seus ~ireit?S e que Porem n[o peço que approve nem !'(:ljeite, 
me .Proc~rara~, apeza.r da mrnha moompe- cumpro ~impbsmente o tlever de defend~1· 
tenCla (n"o apo•ad_os) , para _pugnar e defenil.er os direito.> dO$ moco~. a.os quaes a emenda. 
~ ~ua causa. Nao peço a Camara que re· vae prejudicar e. de chamar a. attenção dQ. 
Jelte por dous terços ou que a.pprO\'e, camara pa1·a. o a~sumpto. 

O SR. BARÃO DE S. MARCOs- Tenho mais Tenho concluirlo. (.illuito ócm, muito licm.) 
interesse que V.Ex. O meu fim e dotar a ma.· 
rinha·com uma lei boa. O Sr. Pires Fel:"reira-Diz que, 

o SR. C.\SSIANO DO NA.SCrME..-..;'t'o _Pois, si chamado qua~i uominalmente pelo nobre de
a.ca.bo de declarar que não tenho interesse a.l- puta.do pelo Rio Grande do Sul, que não nau· 
gum., que muito e que v. Ex. tenha mais do fragou mas desviou-se da questüo procumn-

(R · ) do Jlrendel' a ~Lttenção da Cama.ra para um 
qne eu. Jso. . ponto contrario as v1stas da commissão de 

O Sa. BARÃo DE S. MARCos·- V. Ex. devi.a. ma.rínha e guerra, deve dizer que pa.rece-lhe 
tel-e como brazileiro. que, ou S. Ex. confundiu. a questão ou o ora· 

O SR. CASSlANO no NASCUtlENTo- Tenho dor não entendeu o que S. Ex. quer, :por não 
.somente o interesse geral, de bem servir 0 ter ouvido e estarem collocados em pontos 
paiz e a. armada; V. Ex. tem interesse dire· oppostos. 
eto, porque fa.J.la. com espirito de classe. Vae explicar: Os guardas-marinha que 
.Fallo como homem politico, que não quer ar- fazem parte a.dualmeute do quadro de enge
mar o governo com este arbítrio :pernicioso, nheiros navaes, são uma especie de pratican· 
não me refiro ao ministro a.ctuâ.l. si 0 mi- tes ; entram para alli com exames faceis. No 
nistro da marinha. merece hoje tudo de V.Ex .• entretanto, como quer a reforma a.pr:esenra.da 
amanhã póde vir um ministro adversario que pela commissão, é que o mesmo quadro se~ 
não mereça tanto, e então ha de convir... :preenchido por officiaes formados quejà te· 
conmigo nessa ~cca.sião ha. de dar-me nham pratica. do ser·viço, quer aqui, quet· IUl 
razão e dizer que era muito mais prefe- Europa. 
rivel não ter armado o ministro da marinha Si farmos nesta reorganisa.ção prooura.r 

· com esta faculdade perigosa., violando 0 prin· mestres, então muito poucos farão parte do 
cipio do concurso, da Cúmpetencia e aptidão corpo de engenheiros navaes do Brazil. 
provada por meio legaes. . Vamos prO!,;urar mor;os que tenham ç0nhe· 

o SR.. BARÃo DE s. MARCOs-Em todas as cimentos theoricos, que tenham mesmo pra-
- . .., tica de alguns serviços. 

reorgamsações 10i sempre assim. Ha uma differença enorme entre homens 
O Sa. CASSIANO DO N..a.sCIMEN'l'o_:Não tanto iUustrados que entram para o Cúrpo de enge· 

quanto V. Ex. diz. V. Ex. vê que a t:na nheh'OS navaes e meros pratie1ntes com um 
emenda até de.opertou a má vontade do Se· exame muito gera.l, com umas noções de 
nado; Sí a cousa. fosse tão simples, o Senado tudo isto. 
não rejeitaria a emenda. 

E demais si tem sido sempre assim, tem O Sn.. CASSIA~o oo NA.SCIME!'-.'TO .di um 
sido abuso e abuso que precisa. ser eJ..i.i.ncto a.pa.rte · 

.enã.odeve ser~onsagradonalei.(Apoiados.) 0 S:a. PIRES FEBll.EIRA.-Si elles teem O 
N"ao pa.reça. ã.· Camara uma. questão so-- CUl'I>O naval, tambem nã.<l . teem os ollici~•$ 

menos _a de que se tra~, .a.tten~o a que habilitados que pqftem ser aproveitados :para 
os oftleJ.aeS combatentes mtrodUZidos dest' esse serviço ~ 
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O Sa. C~SSIANO no _N~SCDIEl\~o-Mas n::o I Senado diz resp~ito a.o Miuisterio da Marinha., 
teem a pratica das offi.cmu.s, das \'tagens, etc. e vou discutir si o project<> está ou não 

o SR. PIREs FERREIRA-V. Ex. não póde em llarl:!lonia com o !llod.o de proceder do 
suppm' que o .ministro \'á pre~erir aquelle.~ actual ~:m~tro da ma.rmha::. . 
que teem prattca e estudos a este respeito, Ora, ve V. _Ex. que· eu nu._o tenl~o. apOiado 
nomeando os que não a tiverem. tanto. o Sr. mm1stro d~ marmlla. VISto conhe· 

. cer dtversos actos praticados por S. Ex.., que 
O Sa. CASsi AM DO NAsoDI&."'To ela um tanto nos deprime, entre elles o bombardeio 

apa.rte. do Rio Grande do Sul e o modo de proceder, 
O Sn. PIRES FERRElRA-v. Ex. já está quanto a esquadra que estaciona no Amazo

de~cobrindo mal no futuro ministro da ma- nas. Não posso por esse motivo deixar de me 
rinha. referir á. S. Ex:. e á.queltes que o sustentam. 

Quem Sabe Si será V. Ex? 0 SR.. Fl~ANCISCO DE MATTOS - 0 bom bar• 
0 SR. CASSIA:'-10 DO NASCIMENTO-Não ha. deio do Rio Grande do Sul, foi mandado pra• 

perigo, porque naurra.,rrario. com certeza. ticar pelo Sr. ministro da marinha~ 
0 SR. PIRES FERREIRA-Parece que o no- 0 SR. JoÃo DI~ SIQUEIRA- Vê V. EX., Sr. 

bre deputado veio a tribuna. para ma.is al· presidente que estou sendo ch:J.mado para ou
g~ma ~usa do que a simples emenda; e para tr-o terreno pelo aparte do nobre deputado 
nao satlsfa.zer ao·nobre deputado, sento-me, e pela Bahia. 
va.mos aos chins. 

O SR. Joã.o DE SIQUEIRA. (pa.~·a explicaç(7o 
pessoal) Sr. presidente, um jornal da manhã 
que tem defendido o governo, mas que tanto 
o tem cornpromettido, dit; hoje que o nobre 
deputado por Minas, o Sr .. Matta Machado 
esteve hontem nos corredere.;~ desta. Camara 
pedindo aos deputados para votarem pela 
minha. indicação. 

O SR. PRESIDEN'l'E- V. Ex. pediu a pal(l.
vra pela ordem ? 

O SR. JoÃo DE SrQuEmA- E' para uma 
explicação pessoal. 

0 SR. . PRESIDENTE as explicações pes· 
soaes não podem passar a. objecto ou questão 
~'rlranha a pessoa. do deputado. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIR.A- Então peço a 
pa,la-vra. sobre o projecto. 

O SR. PRESIDENTE- Sobre o projecto é que 
eu tinha dado a palavra iL v. Ex,; mas V, Ex. 
tem de restringir-se à materia. ua emenda. que 
está. em discussão. 

O SR. JoÃo DE SlQUEIR.A- Fã.ltando sobre 
c :prQjecto, V. Ex:. sabe dos precedentes da. 
Cama.ra, de se fallar sobre política geral, so
bre os actos do governo ... 

O SR.. PRESIDENTE- Em um projec:to desta 
natureza, não, porque o art. 82. do regimento 
não o permitte. 
o SR. JoÃO DE SIQUEIRA- Faltarei somen

te sobre o modo de proc~der do actua.l minis· 
ko da marinll.a, s~as idéas e si eltas estão ou 
~o de ha.rmonia. com o projecto em discus· 
SilO. 

. 0_ SR.. PRESIDENTE- V, E1.:. não púde fallar 
Slnao sobre a. emenda do Senado, que é um 
assumpte muito restricto, · . . 

O Sf!.. JoÃo DE StQ"UEIR.A.- A emenda do 

0 SR. PRESIDENTE- Vou mandar lêr O ar
tigo do regimento, que farei cumprir. salvo 
si a Camara entender que V. E:t:. deve con· 
tinuar. 

(E' lido na me.~a peio Sl·. 1.0 Sec1·etario o ar
lfgo do !'egimenlo). 

O SR. JoÃo DE SIQUEIR.o\.- Agora. sento-me 
ou levanto-me ~(Riso). . 

O SR.. PRESIDENTE -V. Ex. não póde conti· 
nua r. Declaro que farei cumprir o regimento. 

o SR. Jolo DE SIQUEIRA - Visto V. Ex. exi
gir que me sentasse para mandar ler o art. 
do regimento, agora pergunto se da licença. 
que me levante. (Riso; levantam-se recla
mações). 

0 SR. PRESIDENTE - Não sendo attendidas 
as observações da mesa suspendo a sessí\o. 

(Suspe;lde-se a sesscio ,. t hora da tarde.) 

A l hora e 5 minutos d" tarde reábre-se a. 
sessão. 

O Sr. Presiden-te está rea.berta 
a sessão, que foi suspensa. na fórmft do regi
mento, por não terem sido attendidas as ob
servações da mesa, por occasiã.o de faltar o 
Sr. João de Siqueira. 

O SR.. JoÃo DE i:IQUEIRA (para uma explica-· 
çao pessoal) - Sr. presidente, ID.9.is do que 
V. Ex. la.m.eiJ.to o incidente que acaba de se 
dar. 

V. Ex. interpretou mal as minhas pala
vras ; eu procurava entrar na ma teria em 
discussão, quando V. Ex. julgou que ia tratar 
de a.ssumpto d.ifferente e mandou ler os arti
gos do regimento, applicaveis ao deputado em 
casos d·~sta. ordem. . 

Sentei-me i.mmediatamente e depois, em 
obediencia mesmo a v. Ex., perguntei si po
deria. continua.l.' com a pala.~. 
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. Quanto a explicação pessoal, Sr. presidente, 
o que tinha a dizer e o seguinte : Tendo um 
dos jornaes da manbã, que diz manter o go
verno, sustentai-o e defendel-o, decla.rado que 
nos .corredores desta casa tinha estu.do o nobre 
deput •do por Minas, que recebeu nontem o 
honroso convi te da Cama.L'(L para não re:;i~nar 
o seu mandato, pedindo votos paro. a minha 
indicação, o que não é absolut.'tmente exacto. 
(Apoiado• gerass.) 

Appello pa.ra todos e para a imprensa. assi
gnei a indicação, sem mesmo saber si S. Ex. 
~ceitava ou não o honroso convite e depois 
dirigi-me a diversos amigos da. b~ncacla mi
neira, para. me infot·mar si o honrado depu
tado resignatario acceit:wa ou não o conYite 
da Camara.. ( Urirmaçdesda b"ncada mil'!cira.) 

Venho protestar contra esta insinuação 
quP., não só fere a. minha dignidade e ca
ra.cter como tambem a dignidade e caracter 
do nobre deputado, que esW. acima de toda e 
qualquer suspeita (apoiados geraes) e sobre os 
qu>tes não :pa.ira a menor duvida. (Apoiados.) 

VozEs - Offende a dignidade d:~, · Camara 
tambem. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA~ Apoiado, e prin
cipalmente o caracter- da Camara que não se 
deixa, nas suas deliberações, l eva.r por pedi
dos de quem quer que seja. (Apoiados.) 

. Sr. presidente, foi uma homenagem que 
prestamos aquelle a quem a causa publica 
deve muito, e que e um dos grandes orna
mentos desta Camára. ( Muito bem ! muito 
oem !) 
Nin~em mais pedindo a. palavra, tlca en

~rrada. a discussão e adiada a votação. 
2a discussão do projecto n. 85, deste anno, 

autorisa.ndo o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos officia.es da armada e classes 
annexa.s e a réformar o conselho naval. 

O SR. PRESIDE,.."TE annuncia a discussão 
,o art. 1 •. 

O Sr. Bellarntino de Men
donça occupa a tribuna unicamente para 
justificar os moti"i"os que o levam a ne,o-ar o 
seu voto ao projecto cuja discussão n.caba de 
ser annunciada. 

Já de sobejo tem a ex}leriencia demonstrado 
que todas essas autorisações codced;da.s ao 
Poder Executivo, em nosso paiz (ne~te mo· 
menta não faço rererencia especial ao actual 
governo) são muito perigosas. 

Quasi sempre o governo exborbita dessas 
autorisações e, em vez J.e se restringir ao que 
se acba .expresso no orça.mento, vai alem, acar
retando a.ugmento considera. vel de desp zas. 

Mas, não e essa a unica. razão que determina 
a. nega.r o seu voto. 

o projooto dispõe claramente que fica auto-

risa.do o Poder Executivo. a rever a ta.beil:J. 
dos vencimentos dos officiaes da armada e das 
classes annexas. 

O projecto tem por fim modificar e.;;ses Yen
cimentns de modo que :fiquem equiparados os 
vancimentos de umas e de outras classes. 

O orador não tom:1rill.. a palo.vra sobre esro 
assumpto, si no bojo desta disposlo;-ão não es
tivesse envolvida uma cla~serespeitadado ex
ercito e dil qual, como a Camara sabe, fu.z in
significante parte. 

Com esta equiparação os medicas da armada 
irão soifr·er restricç,ües na gra titicaçllo a.ddi
cional que percebem e como por um artigo 
da Constituição, os vencimentos dos otliciaes 
da armada devem ser equipa.r·ados aos do 
exercito, segue-se, por isso que a reei proca. 
abi deve ser verdadeira, que a. reducr,~ão que 
soffrem os menicos da armada. necessaria· 
mente tem de ser levada aos medicos do exer
cito. 

Pensa, pois, que esfu. questão de nivelação 
de vencimentos, não deve ser admittida sim
ples e ma.terialmente.A Camara sabe melhor 
do que o orador que os serviços medicas não 
se póde estar taxando, nem mesmo pela con
sideração que já tem ou v ido de alguns colle
gas, de .que elles acceitando postos e gradua
ções devem-se sujeitar aos onus e vantagens 
que esses postos e graduaçõ~s acarretam. 

Não e verdadeiro o principio • 
Ou viu com toda a attençã.o o Sr. relator 

da commissão de marinha e não posso accei- . 
tar os seus argumentos. 

Apresentou· <II€Smo S. Ex. uma tabella. pela 
qual mostrou que um o.fficial combatente da 
armada e um medico de i~ual }latente, ser
servindo juntos, sendo aquelle o comman-· 
dante e este um dos officiaes úe bórdo, ficaria 
aquelle com menor vantagem do que o seu 
subordinado. 

A hypothese figurada. por . S. Ex. é uma 
bypoth~e e~pecial;jámais ou muito ra.ramente 
se dará o facto. 

Nunca se dá o facto de servir sob as or
dens do capitão de fragata um medico que 
tenha a mesma graduação. Um medico coro 
esta graduação é chefe do serYiço. Mais am
pla deve ser, si bem comprehende o orador, 
a hierarchia da armada; deve servir no coro
m..'tndo de deYi,:ão e ter a inspecção geral do 
serviço sanitario de toda esta divisão. Nestas 
condições elle não é um subordinado imme
diato do com mandante de cada navio; mas 
sim do commandante da divisão. 

Por consequencia, a razão apresentada por 
S. Ex., embora apoiada em majs de um ex
emplo de nações militares, nã.o tem uma 
grande procedencia. 

Demais, si S. Ex. póde citar o exemplo de 
algumas uaçi:es em· abono da sua ascerçã.o, 
tambem poderia o oràdor citar muitas na-
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~ões que S. Ex. mesmo conhece e que a des
igualdade de vantagem existe entre os of
ficifl.es. 

Depos, si em relação á revisão de tabella, o 
Jlrojecto estabeleceu o orçamento com limites, 
11n. outra. autorísa.çüo em que este limite não 
cstiL feito. 

No § 2° não 1101 um limite de orçamento e 
ob>ervado ou nií.o o preceito constitucional ; a 
Yerdade e que é possível que O ministro, CUlU· 
prindo esta disposição tenha. de sa.hir fóra das 
1orças do orço.amento. 

0 Slt. BARÃO DE S. MARCOS - Não ll.püiado. 
~l<\is claro do que esta. o parecer ... 

t ivessemos em outras circurnstancias condu
ziria o orador a dar ao Jla.rlamento uma 
d~nuncia. contra o Vice-Presidente da Re
publica., por considerai-o incurso em respon
Si1bilidade criminal. 

A pretexto da reforma do 'erviço policial 
do Distl'icto Feder·al, a.utorisou-se o go>erno 
t~ crear um corpo de segurança., a l:elormar 
convenientemente a. brigaclct policial, redu
zindo t1. dou;; com mandos parciaes, e atten-· 
dendo ás conveniencias do :serviço. 

Com a creação do CO!'lm de segm•ança, for· 
çoso.mente havia augmento de despeza. e pa1•a 
·esse fim um artigo postet•iol' autorisava o 
governo a fazer operações de credito que at· 
tendessem a esse augniento; mas, o que fez 
o governo~ 

Conservou o comma.ndo geral da brigada., 
augmentou a 14 officiaes, creou um serviço 

O SR. BARÃO DE S. :MARCOS- Jâ.; porque ê que até ent.1o não existia, uma contadoria 
tirar de um bolso e por no outro. com tenente-coronel, thesoureiro, pagador; 

0 SR. BELLARMINO DE ME:\'DOXÇA - Descul
pz-me. V . E.>:. ; o or·ça.mento jà computa. este 
augmento ~ 

O SR. B ELLArunNo DE MENDONÇA. ._ Estã augmentou o numero de medicas. A brigada 
\·endo que o pensamento do illustrél d<>putado ficou tPndo 12 medícos e o governo foi além, 
que o honra com st>us apartes ê que em rela· dando um chefe de medico com a graduação 
çilo a esta cli~posição não haver-.1 augmento, de tenente-coronel. 
porque se deve tirar de outras :praças que Em resumo, augmentouadespeza em mais 
esúlo melhores aquinhoadas. 300 contos annuaes, ·e augmentou tambem 

0 S:a. BARÃO DE S. MARCOS -Não apoiado. mais 400 praças. 
A Camara vae ver o perigo disto: o anno 

O Sa. !JASSifNO .no NASCI~tE."'''l'O- V. Ex. passado foi reduzido o pedido para. a despeza 
tome senbdo nao va naufragar. com a brigada policial. Esse pedido era ·de 

0 Sa. BELLARMINO DE MENDONÇA- Si não 2.800 contOS e 1bi reduzido a 2.400 COntos, 
e esta a equiparaç.ão, tirando dos que teem de a.ccordo com o governo, ficando a brigada 
de mais para dar aos que teem de menos, en- com 2 Oll o:liciaes e praças. 
tão sahe das forças do orçamento. . I Pois bem ; o relatorio do Ministerio da. JUS· 

O orador tem razão em toda a sua argu- tiça. diz-nos que a brigada só tem 1.700 e tan
mentaçã.o, porque o § I o é expresso e § 2° au- 1 tos homens ; entretanto, veiu o pedido de cre
Ü>risa a obedecer o precei~ constitucional. . d~to Sl!PPlPm~ntar ~ porque ~ credito vota.dp 

Ora, porque força de logJ.ca s. ~. querera. .

1 

nao fo1 su.ffiCiente e esse pedido monta. a maiS 
nos convencer de que o governo não sa.hirá. de quatro centos contos do que a Camara vo-
fóra das forças do thesouro ? toa ha poucos dias. 
o s F •·•. _ v E "' · bse Para org::..niSôl.r o orçamento da despeza. da 

ui o R. · • DE cwo.TTOS • x. J.ara 0 0 - brigada, no exerci cio futuro, sommou o go-
q de ler 0 parecer. verno as suas parcellas a 2.400:000$ votados 

o SR.. CAN':!'~O ~ Mas, no ?rçamento que foi pelo parlamento o anno passado, e mais 
apr~sentado Ja figura. essa. di.tferença. 400:000$ de credito supplementa.r; e veiu en-

0 SR. BELLAR.'\UNO DE ME~DONÇA diz que a tão ~ orçamento com 2.800:000$. 
parte dos soldos dos machinistas de 3• e 4• FOI e$ta. a verba que se votou este anno. 
classes que já foi descontada~ não ·póde figurar Ora, si esta verba. apenas autorisava. as des~ 
no orç.amento, visto como o orçamento já at- pezas c~m 1 700 e tanta~ p~ças, porque .o 
tendeu a esse desconto. corpo nao se completou, lffi8-o"1Da. agora a Ca,;. 

_ mara si é possivel que o governo fuça. todas 
. O S~. F. ~E ~L\.TTos- V~ Ex. sabe a razao as despezas com aquella Terba., quando el.le 
porque demmuunos o soldo. augmentou 400 e tantas "Praças, 14 otllciaes 

O SR.. BELLAlUn.~o DE MENDONÇA-Não quer combatentes e 7 medicas f 
entrar na apreci<tçüo das razões que. tiveram a O que ha de succeder é que no proxi.mó ex
commissào a api'BSentar o projecto ; estas ra- ercicio terá a. Camara um pedido de credito 
zões podem ser attendiveis ; mos o que quer supplemeutar, que; na opinião do orador, não 
o orador é mostrar o perigo que ha em conce- póde montar a menos de mil e tantos contos. 
der.se essa. faculdade ao governo ; e para não E' por isso que està com batida essa a.utorisa· 
suppor-se que é um receio queril vae dta.r um ção. 
exemplo recemtiss'irno, exemplo qu~ se es- No § 4.do projecto em discussão, ainda se · 
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autcrisa o goTerno a. equiparar os vencimen· i ciona.l e está cónvencido de que elle prestará. 
tos aos offi.ciaes da arma.da. de igual <:atego- l' tão bom ou melhor serviçO na. forÇ3 comi\3.-
ria.. tente, como prestava no corpo de en.,~nllei· 
. Logo, temos augmento de despeza.. ros nava.es; mas o que o ministro não :podia 

A reforma do Conselho Naval, que é sub· fazer era tra.nsferil-o com toda a sua anti· 
ordinada. á approvaçã.o do Corpo Legislativo, guidade e transferil-o, que mais a mais, 
nãD tem o orador duvida em votal·a. Quanto quando a lei prohibia essa transfarencia e 
ao mais, nega. o seu voto. apenas autcri.sava. a refor ma.; vindo prejudi-

Niio quersa.hir da tribuna sem dar uma. car aqueDes que jà se achavam no corpo e 
resposta ao seu honrado collega, o Sr. Re- alterando o Ioga.1' em que se achavam outros 
tumba, cuja a;usencia deplora. otficiaes. 

S. Ex., discutindo um r~que~imento que Limita-se o orador a estas Iigeli•as observa
O!adol' ~v:e a. llf-mra de ~nvlUr a. m~sa. pe· ções, que não tem outro fim, siuã.o mostrar 
d~ndo coptade 1nrormaçc-es qUi\ devJam ter , o que seu ilustre colle,"'& de bancada, não teve 
sxdo prestadas p.'lo q11artel-genera~, da ar· J razão para vir detender o unico acto .• que no 
:r;nada e pelo. conselho na.v~l. relatn amen~ ent.ender de s. Ex. era. 0 mais leya.l que o 
.a. tmnsferenc111. d~ um cap1tao de fragata. uo Sr. ministro tinha praticado, esse acto, como 
corpo de engenherro~ na..,.aes para o corpo _da acaba. de mostrar, é perfeitamente ille~al e 
a.rm~. transfe1•encu• q~e o orador aqm d1s- arbitraria. " 
se ser I !legal, S. Ex . d1sse que. era esse o 
unico ~o legal praticado pelo S~. ministro 0 Sr. Barão de s. Marcos
d.a,marmha, e que a seu pezar vmha defen- Sr. presidente, venho a tribuna para ter a 
~e,-o. rad cred"ta _ . honra de responder o discurso do illustre 

9uer o o or a ~ 1 ~ ~ue ~ e~se . e o deputado pelo Paraná, que acabou de fa.llar' 
uruco acto legal d? "~ . mm1stro da,.marmha, e peço licença a s. Ex. para restabelecer a 
o~r. Retumba nao . e10 .defendei-o, S. E; . I verd.ade naquel.le>s pontos onde S. Ex. parece 
ve1o talvez ~efender J?teresse~ de um cama· e:,"tal' en"ana.do. . · 
~da que foL favorecido COTJ;l essa t.ransferen· S. Ex.~ nãu obstante a. illustração que todos 
cxa; mesmo porque não está no caracter ~o · lhe reconhecem, entrou neste terreno com 
n~bre deputado defender ~te~ de um m1- pa.sso duvidoso e incerto. 
D._!stroque~n~ tem concomdo para a oppres- O nobre deputado, como sempre, fallou 
sa.o da. o:ffl.malida.de da armada. muito bem, porém seu discurso só poderei. 

O SR.Fn..-\.,'1\CISCO DE MA'ITOS~(.Nao apoi!ldo.) produzir efi'eito no animo daqueUes que não 
. SR. BELLARMINo DE M~'DOI'iQA-Continua. a. conhecem a. questão . 

atllrmar que o acto e i Ilegal; e para o de· Sr_. presidente, e o honr~o mi~istro da 
monstra.r vae ler disposições expressas sobre mn.rmha que em seu relator10 pede a ca.ma.ra 
a. materia · dos Srs. Deputados autorisação para rever as 

• . . _ ta.bellas dos vencimentos dos officiaes da. 
Emqua.pto q~aesqtl~r outra.s . d.isposiçoes I arm:~ada e das classes anne:x:as ; e ainda. o 

que ~ero~em e~ta. nao forem mterpostas.

1

· honrado ministro . da. marinha que em seu 
continuar'a a a.~mar que S. ~x. fez, com relatorio qualifica estas tabellas de iníquas e 
essa transferenCJa, mas um acto li legal. , absurdas. 
··O SR. F~ANCISCODE MA'ITOS dá um aparte. Ora., Sr. presidente, si é o proprio ministro 
· O SR. BELLAruriMo DE MENDoNçA-Que tem que vem dizer ã. C:l.mara dos Srs. Deputauos 

que o pedido ro~se feit.Q antes, si 0 acto é que as ~be~l~ a.ctualmente em vl%or na 
· posterior ; si o pedido é de 1891 e 0 acto foi a~maja. sao 1n1quas e absurdas •. e ped1r ~ut<r 
·feito. ha poucos dias~ o go>erno já não tinha nsaçao para. revel-as, como, pms, vem a t r1· 
autorisa.ção pa.ra 0 fa.zer. buna~ o nobri deputado declarar que as tabel· 

O •~ d . . . las sa.o boas .. .. acw o Sr. !llllllstro da marinha alem de 
illegaJ, veio prejudicar a diversos officiaes O SR. FRANciSco DE MAITOS-Que o minis· 
que tinham ~aior antiguidade, que 0 favo- tro aponta como uma das causas dl> descrença 
t:écldo. . · que reina na. armada . 

O SR. FRANCISCO DE MATros-Não prejudi- 0 SR. BAâÃ.O D)il S. MAlt~OS •••. que, em ho~ 
cou eJ!!. nada.~ outros officiaes. ~rtuguez. o mm1stro nao sabe o que está 

O .,._ . I dizendo •. • · · · 
. =.. ~LA.RMJNO DJ!: M&"<DO~ÇA-PreJU- ' • . ~ l· 

dioou & maJ.s de um. N:to quer c1tar · nomes, .o S&. ~~LARMINO DE MENDONÇA-Nem fa 
·e se .cita o. do transferido, e porque é delle lel no m:mstro . .. 
que partio a inju~tíça. O SR. BARlo DE S. MARcos-•. . que o reJa· 

Não nega. ·os altos meritos deste official; ~orio do ministro da marinha. não tem . valor 
crê que é um dos. ornamentos da armada na- a.lg-um, e que· a collliJli.sSão de ·mar.inha. e 
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guerra não merece considera~io alguma ; 1 Demonstrarei a V.Ex. onde é que ha cabala. 
V. Ex. ~avegando nesses mares, tambem o SR. BAR.ÃO DE s.-MARcos ••• para. que 
naufragara. este projer.:to nii.o passe, e por conseguinte se 

O Sa. CASSIANO no NA!>CL\:IE"'TO- E' o se- desruoralise nií.o :;ó o ministro da marinha 
gundo naurragio hoje: ji tenho compa- como a commi~são de marinha e guel'ra. 
nheiro. 0 SR. CASSIANO DO NASOIME"-'TO- Para a 

OSa.BARÃODEi'.MARcos-Necessariamente Cama.l'a é que esta co.b:1la seria desmora.li
sio nobre deputado pelo Paraná seguir o mesmo sadora. 
rumo de V. Ex., chegará u.o mesmo r: sultado. o sa. BARÃO DE S. MAacos-V. Ex: não pód.e 
Sr·. presidente, como !.leputõ.tdo, e minha opi- nega.r que nós estamos. aqui sempre com 
niã.o que não será. licito á Camara. dos Srs. pedidos. 
Deputados deixar de conceder a autorisação 
que pede o honrado ministro, em seu relo.- O Sa. BEU.AR111Il\o DE MENDO~ÇA dá um 
torio, para tomar esta medidn. que julga aparte. 
neces•a.ria. Como offkia.l da ;trmada, posso O SR. BARÃO DE S. ?-.fARcos-Mas a que pro
affirma.r á ca.mara. dos·Sr;;. D?puta.do::; que as posíto vem o nobre ~cputado disc~tir este. 
tabellas actualmente em vigor são nã.o ~ô _;>rojecto, qua.ndo a.qm temos officlll.es de 
iníquas, como absurdas, e de algum modo marinha~ 
concorrem pa.:r-a. o desprestigio da COl'pora.çã.o VoZES-Oh 1 Oh 1 
da armada, em concurrencia com as classes 
annexas. O SR. BELLAR2>DNo DE MEr-.-no:sçA-Não sou 

tão legislador como qualquer outro ? 
0 SR. BELLARMINO DE ME!-<"DOXÇA-V . Ex. 

não respondeu á.s minha.s observações quanto O Sa. BARÃO DE S. MARcos - O ministro 
ao pa.ragrapho primeiro. pede uma providÊmt;ia. geral, no entanto 

o SR. FRt..xorsco DE MAlTOS _Respondeu V. Ex. vem especificar tratttndo sómente da. 
ç classe dos cirm-<{i<1es. 

per~eitamente · Passo, Sr. presidente, a tratar do paragra-
0 SR. B.UtÃo DE S. }.IARcos-Quer o nobr~ pho se.,uundo, tJUe me pareee não foi compre- . · 

deput,ado que eu fatigue a attenção da Ca.ma.ra llendi·.IO pelo nobre deputado pelo Paraná. 
com outras explicações? 0 SR. BELL..-I.RMINO DE MENDO~ÇA. - Argu-' 

O SR. BELLARMINO DE MEXDONÇA - V. Ex. mentei dizendo que havia augmento de 
apenas diz que o ministro nã.o acha boas as despeza ; V. Ex. não provando que não ha 
ta.bellas. . augmento de despeza., não tem destruído o 

o SR. BAR.lO DE s_ MARCOS - E e quanto meu argumento. 
ba.,--ta,. V. Ex. diz que em sua opinião a.s O SR. BARÃO DE S. MAacos - Posso asseve
tabella.s são boa.s, o ministro diz que ellas não 1 ra.r a V. Ex. que não ha absolutamente 
pr~tall!-; acceito. a ·opinião do. ministro. ! :~.ugmento de despeza.. 
q~e ~ no ~lator10 .• que sem duv~da ~lgum~ 1 ~r: pre.siden~, os terceL•os ~ _quarto:; ma.
n_a.o e.como . Ex. diz,. um papel mutll, ma.:> ! chmtstas e os CI.Jnda.ntes ma.ciumstas tmham 
~ um documento 1mporta.me para esta , maior ~oldo d:J que os :b :gnaes graduações 

mara · · I o.a.s outras cl;).Sse:;, e por essa razão venciam 
. O SR. BELLARM!No DE MENDONÇA-O que eu: uma gratificação men·Jr: tenllo o Sr. ministro 

d1sse é que os serviços dos medicos não se : da marinha. reduzido o sol:io destes ma.clli-
computa.m. nist:l.s, afim de equipa.ral-os aos da.s outras . 

O SR. BARÃo DE s. MARcos-Para que esta cla.sres, ~e~\ra.rn e_!les com menores venei~e_!l
v. Ex. especificando, quando não se tratn. tos, e fo1 esta razao que lev:o!l a comJrussa:o 
aqui dos medicos ~ de marinha e guerra. a addicto~r . n.a gra.ti-

. . flcação a pa.rte do soldo que 1\.avuJ. Stdo des· 
V.~- parece que vem p~~,m a Camura com contada, afim de não haver differença. para 

~ermao encommeudado. · menos, do que os de seus respectivoo postos 
O SR. BELLARMINO DE MENDONÇA.- Oh! se- ~· nas outras elas. ses. · · 

nhor! Assim, pois, não ha. augmento de despeza. 
0 Sa. BA.RÃ.O DE S. MARCO:>-Sr. presidente, (Muilo bem.) 

. aproveito esta. occasião para protestar cont ra I o Sr. Martinho Rodrigue•
esta. propaganda. ou antes esta ea.ba.la. que se • Sr. presidente, é muito p~ssível que eu venha 
tem leva.~ta.d~_nos corredores desta. ca.mara. e ! fazer 0 quarto na.uft'-agio ·na. discu~ deste 
no propr1o recmto. · · . • I projecto, ~nv~rtido em ~~ Polo.mo, on~e . 

O SR. BELLAR.:IIINO .DE MENDONÇA - Peço & I sOS:>Obraram, segundo a opm1ao do illustrado . 
:pa.la.vra.. · presidente da. colJl.IIlissão de m.a.rinha. e guerra. · 

Ca.raara. V. v · · 5l 
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os tres dístinctos oradores que antes de mim I Ora, Sr. presidente, o artigo 85 da nossa. 
se occuparam de assum:p_tos referentes a ar- carta fundamental, que é necessariamente a 
ma.da nacionaL · que se refere o projecto, determina que os 

Apezar da minha incompetencia, sinto ne- o{!iciaes dn armada e class~s m1nexas tenham 
cessidade de justificar o meu voto contrario as me.~ mas pal.erlles e vantagens gue os do e:r~ 
ao projecto em discussão, arriscanrlo-me a que ercito, nos casos rle ca!hegoJ"ia co1·responr.lente. 
o digno presidente da commissão de marinha Eahi a. singula.t•idade do citado paragra.pho 
e guerra me accuse, como fez ao illustre col- primeiro, que nenhuma enferencia faz aos of
lega que me precedeu, de me oppor á pas- ficiaes do exet•cito. 
sagem do referido projecto em consequencia ·Por outro lado, os dous paragrapllos annul
de empenhos e pedidos. lam-se, isto é n.c~ito o primeiro,o segundo fica 

O SR. BARÃO DE S. MARcos- Perdoe-me pr~judicado .. v~sto co_moos ve~cimentos dos o f
V. Ex., não disse isto. Não me refiri a pessoa fi_cmes maclumstas sao suJ_Jerwr~s aos d~s ~ffi-
al,.uma cmes com h~ tentes, e a eq1.u-paraçao. nos hm1tes 

"' · . do orçn.mento, sti poderà etrectuar-se com cór· 
OS~. ~ARTII\1{0 RoDRIGUEs- y. ExAtsse tes nas gratifica.ções daquelles officiaes e nas 

o.ue nao so nos co_rredores, mas ate no recmto gratificações dos officiaes do corpo de saude. 
da camara, os mteressados andavam pro- • . ,- . 
curando empenhos contra a passagem deste O S;t: FR.AN9Isc~ MATT?S-Nao ap01ado, os 
projecto. machtmstas nao sao officmes. 

0 SR. BARÃO DE S MARCOS dá. um arte 0 SR.MARTINHO RODRIG1:'ES-:-Sr.presidente, 
· . ap · quando todas as classes socmes, Pm con~e-

0 SR. M~RTI?\HO RODRIGUEs-Sr V. Ex. quencia da crise que o paiz atravessa, lutu.m 
qmzer fazer JUStiça aos nossos collegas, nesta com ditficuldades para viver: quando os func
caEa, ha de confessar que nenhum delles é cionarios publicas pedem ao Congresso au
capa~ de dar os s~us votos por suggestões gmento de vencimentos ; quando os operarias 
alhe1a~ ao pa~lOtiSmo e ao bem publico. organisam gnftJes para obter augmento de sa
( Apo•ados, ,,.w,to bem ) • lario ; quando esse mesmo congresso tem-se 

Não e vedado a nenhum dos interessado~. mostrado, ~ii.o genero~o, tão pr~digo elll: co!;· 
em assumptos sujeitos á deliberação da ca- ceder p~nsue~ (w<o apo·~rlos) a vmva~ e Irmas 
ma.ra, dirigir-se a qualquer deputado, discu- de offictaes, ';'S guaes na.o basto. o melO sold~ a 
tir com elle a conveniencia ou inconveniencia que teel_ll d1r.elt~ para lhes garant1r os metas 
da questão a decidir-se, dar-lhe quaesquer de su~l~~ten<'Ht, c ~stranhavel que a h_onrada 
informações, que, o representante da nação cnmmts~ao de m~rm\la e a-uerra se pr0ponlw. 
acceitarà. ou não conforme lhe parecer. Ma.s a reduzir os vt•nr;tmentos_ da.s cl_ass~s annexas 

. dahi a dar o seu voto em virtude de empe- da arl!lada, e i~tr.da mats que .Justifique essa 
nhos ha uma differenc:.a enormE). (,1poia·lo,). reducç.ao. alleg,ando qu~ os ~ffiCiaes combaten· 

Sr. presidente, confesso que sou leigo no te~ teem _n;rJCI!flCiltos mferJOres .. 
que conce~ne a. a.ssumptos de marinha, ás St . ha lnJUStlç!l nest_a f:tHa de tg~aldad~ de 
suas leis e a sua organisação; mas presumo v:enctmentos, ~erm mms .JuSto e mats equtt.a.
ter bastante comprehensão para saber a que tlvo elevar o d?s offietaes combatentes ... 
convém ou não a.os seus interesses. o SR. FRANCisco M,\TTos-E o orçamento? 

E é JlOI' estar convencido de que o :pro,jecto 
em discus::ão, além de não consultar os inte- O SR. MARTI~mo RoDRIGUES .•• porque 
resses da armada, e attentatorio dos direitos dest'arte ficaria su:pprimido um dns motivos 
d ·ta 1 com que o nobre ministro da marinha pro

. e uma respe1 ve corporação, que tem pres- cura J·ustificar a descrença e 0 desanimo que 
tado os melhores serviços, que me levan- · · ·to · 
tei para combatel-o. rema no espm dos offimaes da armada. 

A minha opposicão versa.rá somente sobre (Apartes.) . . .. , 
dous pontos; isto é, s<'lbre os§§ 1• e 2, do ar-! Mas~ motivo allcgado :pel~ d1g~o ~mistro 
tigo primeiro do proj,.cto, que dizem _(lê): da_ marmha, no se~. !'~latono, nao a Yerda

«§ 1o Fica 0 governo autorisaà:o a r ever a d~1ro, porque,. a nobtllss1ma classe da arm~da 
tabella dos vencimentos dos officiaes da ar- na:o ~az 9uestão, ~enso eu, por essa_pequenma 

· mada e das classes annexas e modificai-as no e mstgmficante differença de -vencimentos. 
sentido de eqúiparar as gr'atificações dos pos- O SR. F!~Al'\Cisco DE MATTOS - Não é insi
toscorrespondentes á byerarchia. militar, nos gnitl.cante, V. Ex. tenha. a bondade de ver a 
limites· do orçamento. . tabella. 

§ 2. • A augmentor nas gratificações dos O SR. MARTINno RODlUGUES- A. illustre 
mà.chinistas a parte que dos seus soldos Lhes commisstio pretende reparar uma injustiça 
foi descontada por effeito do decreto n. 40 de com uma injustiça maior,ferindo direitos que 
2 de fevereiro deste anno, · obsrvado o pre- devem ser respeitadO:l: (Apoiados, nait apo-
ceito constitucional.» iados, apartes.) 
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O corpo de saude da armada, cu,jos servi
ços, na paz como na g~.:.erra, jamais poderão 
ser contestados, será. das clllsses annexas z. 
mais pr·~judicada, e é mui&o provavel que, 
com a reforma proposta pelo nobre ministro 
da marinha no s~u relataria e adopt"Lda na 
ultima lei de fixação da for~~ naval, esse ser
viço se desorganise, porque as poucas vanta
gens que gosa vam os medicas da armada vão 
cada dia soífrendo profundas modificações. 
(Ha wn apa·tte.) 

A diíferença de gratificaçõe,; em favor dos 
officiaes do corpo de saude e de out.ras classes 
annexas, é urna justíssima U.isposii;J.o de lei, 
mantida. em todos os tempos, como compen
sa~.ão de vantagens inlleren tes n.os oillciaes 
da armada. 

Os' SRS. BARÃo DE s, MARCOS E FRANCISCO 
Ma.:rros dão apartes. 

O SR. MARTINiiO RoDRIGUES- Alem de 
outras vanta.genss, que ne:;t!l mqmento me 
escapam. em fuvor dos offlciacs combatentes, 
pusso citar a edu00.ção por conta. do Estado; 
a contagem do tempo de serviço desd~ o dia 
ua praça, facilidade l'e(ativamente m:tior 
nos accessos ; promoç.ões nos po;;tos m;tis ele
v~rlns da hyerarcbia militar e muitas com
uüsoões especiaes, taes como : commandos de 
navios, de escolas de aprendizes. capitamas 
de po1·tos - que sempre accumulam - arse
naes, pha.róes, hydro .:raphia, secretarias de 
~W.do, methol'Qlogia, etc. etc. 

(Trocam-se aparte$.) 
As ultimas re!ormas do e11sino metlico dif

ficulta.ram o estudo da medicina, tornando 
a formatura demorada e despendiosa. 

Os que se dedicam á nobllis~ima profi~il.o 
de medico gastam os melhores tem tJOS da sua 
vida no estudo da medecina, e depois desse 
tirocinio penoso e difficil, cheio de contrari
edades e despendios, qual a compensação 
para. os que entram para o COl'PO de saude 
da armada? 

e ingleza. dá-se a mesma co usa. Só nos esta
(los Unidos dá-se o contrario. 

Os officiaes combatentes teem melhores ven
cimentos que os das classes annexas. (CoJHi
nuam os apa1·tes.) 
Na~ marinhas europeas as gratificações dos 

seus offi.ciaes são mui variaveis em consequen
cia das commis5ões e:x:traordina.rias e zonRs 
diversíssimas, 

Não tem, pois, razão o illustrado Sr. Barão 
de S. Marcos quando, su~tentando o prqjecw 
em discu:<são, disse que na- marinhas do 
mundo inteiro só ha uma tabella pam os ven
cimentos das classes anne:x:as. 

Só tenho conhedrnento de um livro que faz 
referencia as ta.bellas de vencimentos dos offi
cia.es de marinha é o-Aide memoi,·e rie l'offi
ciel· de ,,,m,.ine, ma.s este sô traz o saldo an
nual. (T1·ocam-se muitos apartes.) 

Sr. presidente, o honrado Sr. ministro da 
marinha, no seu rdatorio diz q,ue não v~ ra
zão para que os officiaes annexos percebam 
melhor vencimento que os da mesma patente 
tia armada, e indica. este tacto como ca,"sa dó 
de.,animo r: abatimrmto do espirito , assim como 
da pronunciaria tendencia qu.e os offic.iaes da 
nossa marinha tem, mos!1·ado de aba.ndoll(&r a 
'!lida activa, 

0 Sa. FRANCISCO DE MA.TTOS dá um aparte. 

O SR. M.mTINHo Ronruc-uEs-Ja disse que 
essemotivo, allega,do pelo honrado ministro 
da marinha, para justificar ou explicar a. 
causa do pouco enthusia.smo, que os nossos 
valentes marinbeíros vão demonstrando dia
riamente pela sua profissão, não é verdadeiro. 
(Ha wn apar-te.) 

Outras são as causas. Essa diíferença sem
pre existiu e nunca deu log·ar ás queixas ou 
ao dei>animo a que V. Ex. se refere. 

0 SR. FRANCISCO DE l\ú.TTOS da um aparte. 
O Sn. MARTINHO RonruGUES - As causas 

o SR. EsP:rn.ITo SANTO dá. um aparte. reaes, que S. Ex. não quiz apontar, são, 
entre outras, as seguintes: ' 

O SR. MARriNHO RoDRIGUEs-V. Ex. teria Os desmandos administrati'voo; as frequen-
rasií.o, se no paiz houvesse um quadro de tes passagens de officiaes para corpos de es
aspirantes de medicas do corpo <le saude, pcchtlista.s e destes po.ra o QUadro do. armada, 
Qtte estudasse a custa do estado, tendo dom i- em detrimento do direito de muitos ; o estado 
cilio no:, hospitaes e enfermnri~ de marinha, lastimavel e extramamente decadente do ma
onde praticassem. de modo que flze~em co.r- teria! da. esquadra; a deficiencia de pe>soai e a 
reira, como acontece noutros paizes d:t Eu- destribuição das melhores commissões aos. af
~pa, rasão pela quall1a uqll1ll!l.l'a~:ão de ven- feícôados, com preteri!)ão do direito e mereci- · 
c1mentos. men to de outros. ( A partes ) • 

Em muitaS marinhos, portim, os o!llciaes · Como demonstração cabal citarei o facto de 
anne~os teem vencimentos superiores. (Apar- estarem como immedia.to.s dos primeiros na
tes, contestaçMs.) . vi os da· esquadra, offi.ciaes súnalternos mo-

Na marinha franceza, por exemplo, o 1 • dernos, com a singularidade de haver emba.r
teuente ve:lce 4·.168 francos nnm1a.lmente e o cados nos rne:.>mos navios, officiaes sup~riores 
machinista de igu~l patente, 4.B30. das cl~ses annexas~ machinistas e commis ... 
. Nas marinhas russas; a.ustriaca., al.lemã. sarios. 
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O SR. FRANC1~co. DE M.l..TTOS-Esses Qillciae~ r o que quer dizer qne n'i.l.nc.• so:rá promov!dO, 
são dignos de c.lrlgio. porque a comp •. tl.<o;-ia o a.ttingirá. 

0 SR. MARTI!'\IIO RODR!Gt;E~-Não (\jo·o me- E"rn i.'leS condiçC><'~ e hem po~~ivel que o 
nos disto. "' ~m·po tle, ~awlc ~a armada .s~ desorganise, 

Devo, porém. dizer a v. Ex. que não me ficando e.,le red~1Ztdo, vara .o lti,uro, a alg~l~s 
referi a official nenhum. llescrentes e a oc.ltrn~ qu~ trvera~ <J. mfellcl-

. , <itde de envel!oecer na mgrat1dao desse ser· 
O ~R. ~RANCIS~o MA.TTos-Mas V. Ex. cttou viço. 

os pr1mmros nav1os du <Wmada. Dito isto. sento· me, c~rto elo llaYPr cum· 
O Sa. MARTINHO RoDRIGt;Es-Não sa trat..'l prido o meu dever e peço desculpa a ~mara 

aqui de saber si os oflidaes que, com o.fi'ensa. de ter a.bm:a.do tia sua ben~volencia. (N1To 
a lei e quebra dtt disciplina, cccupam lagares arwiados.) -
que deviam caher a outros, ~ão ou não dis- Em qnest.oes d:'«ta naturez:J. co;.tumo d~r 1i 
tinctos; mas de verlfl~ar a. exislencia do facto. C.:ama.ra e uu paiz os mutivos do meu voto. 
Ha ou nào offitb.e.s annexos de patente supe- Tenho couduido. 
rior, servindo em m 1·ios- cujos immetli<ttcs VozEs -Muito bem muito hem 
são de patente lnt\•riod (Apa-,·les.) ' • 

Não se pode allegar iàlta dt1 oillciaes su- Pa~sa-se <i vota~ií.o das matcriaS' indica.dns 
periores, porque r.apitfl.o-tenentes e capitã.es na ordem do dia. 
de fraga.ta estão sem c •mmissão ou em bar- O SR. PRESlTJE:'>TE annunci:1 a:votu.r,ão. em 
cados em navio~ inu.tHisados. 2" (liscussão, do projecto n. 122, deste anno, 

O Sa. PRESIDENTE_ ria:vendo numero na. reorg;1niza.ndo o Supremo Tribunal Milit..'tr. 
casa para a votação, P'~ço a V. Ex. que in- O SR. Joio DE SIQtiEUU. (pela ordem) diz 
·terrompa o seu discurso... que pediu a pah>ra para. requerer cinco mi· 

·o SR. MA.RTI:\"HO Rol1RlGUEs _ Consinta v. nu tos d~ urgencia., afim de apresentar um re· 
· Ex. que eu faça. mais algumas li,"eiras obser- qu~rimrnto que diz respeito ao projecto fina.n· 

ceir·o, incluído na ordem do dia. · 
vações para concluir o que tinha a dizer. Cornprehendem todos que o orador não vae 

O SR. PRESIDE<'I'TE- Não tenho duvida al- colloc<1r a qunstão no terreno politico.(.-lpoia· 
guma. em acceder ao pedido do nobre depu- dos.) Va.e contribuir o m'l.is ,POssível para re
tado. solvel·a. de accoruo com os mtet·esses nacio-

0 SR. MARTINHO RoDRIGUEs- Sr. presi- naes. (A.po.'ados.) 
dente, no regimen pass:tdoos candidatos a um Assim, da a.pprovaçã.o ou rejeição do seu re
logar no corpo de saude da armada, eram no. querimento, que pede ao Sr. presidente sub
meados, sem c9ncurro, segundos cirurgiões. metta.·o á casa. resultal"á apenas a direcção 
correspondendo ;• patente de 2° tenente, oom que deva ter o debate. 
70$ de soldo e 200$ de gratifica,ão, gratifica- Consultada a Camara sobre o requerimento 
ção que foi sempre superior a. dos ·officiaes u<< do Sr. João de Siqueim, nega a urgencia. 
mesma patente. O SR. PREC:lDlil!'>TE declara que vale sub-

Com os augmento; que tiveram igualmente rnetter a votos, em primeirologn.r. osubstitu· 
todas ascla~s milit<.<re$, depois do ad\'cnto d;\. til'o apt·e~entado ao :projecto pelo S1. Marti
Republica, es.;es vencimentos foram el3vadas nho Rodrigue~. 
proporcionalmente, vintlo actualm::nte os SniJmettido a votos o sub::titutivo é rejei· 
cirurgiões que p:.~ssa.ram a medico3 de 4·' classe tadn · 
I•s tenentes, a parceberem 150$ de soltlo e O SP. MARTINIIO RoDRIGTIES (pe~a l)rdem) 
261$ de grati'ficação mamai, como se potb ve- ,iulga· não ser extemporanea a consideração 
rifica.r da respectiva t~ ~ · Uu.. que vae ter a. honra de fazer. 

Pela citada J'()forma os candidatos farão O Sr. pre3id<'nte submetteu a votos o sub· 
concurso para. os lc".aríls de medicas. tia 5• stitutivo todo ; mas, com a. devida venia.. o 
alasse - zos tenentes, vencendo 0 soldo de orador declara que devia ter sido submettido 
105$ e gratificação que nã.o excedera de 'l. votos esse sii\;stitutivo por artig-os e nã.o en· 
150$, nos termos do pr,>jecto em discussão. t5loba.da.mente, visto como ahi existem di!lpo-

Acresce qne :ficando 0 quadro reduzido de ~ições que a commissão acceitav•t e a. Ca.mara 
48 a. 28 medicos de 4a classe, ficarão addidos tambem acceitarla, o que englobadamente não 
20 delt 

. 
20 

d _ acontece. 
es e maiS a. :J" classe, que il'ão 

entrando par:L o quadru ã medida. que se fo- O SR. PRESID"E;';TE-Si V. Ex. tivesse i:Pre
rem dando vagas;.d~ modo que lO"o 0 pri- sentado emendas aos artigo;:, eu poderia pro
meiro candidato à 5• elas;e, alem d~ outras ceder assim; mas, o substitutivo foi apresen-
_disvanta.gens, terá. de eoperar para. a. sua pro- tado a. todo o projecto. -
moçã.o, que se deem 21 vagas e o ultimo 41, Declaro que, tratando-se de 2~ discussão, 
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vou submetter o projecto a votos IJDl' artigos 
salvo a.s emendas. 

Submettido a votos e aporovado o seguinte 
artigo: 

O Congres~o Nacional dect·eta: 
Art. I." O Supremo Tribunal Militar seni. 

composto de 15 membros, oendo oito do exer
cito, quatro da armada e tt·es juize,; to
g;ttlo~. 

Em seguida e a.pprov~.da a seguinte emenda 
do Sr .. Pires Ferreira. 

At't. L" A palavt·J.-milit:tr-ncct•escente-~e 
-que terá ~mt sede Hu. Capital Fedel'al
e ú. pala..-ra-mcmbro:J-accre~;cetlte-~e-vita
iicios. 

E' submettido a votos e appromdo o se
guinte 

Art. 2.'' A nomea<;ão do;.: membro"\ do tri
blmal scrli. lUta pelo Pl'esiuente da Republica; 
a dos memlwos lllilitare~. de entre os otliciaes 
genemcs efl'ecti\·os do5 quadros do exercito e 
da armada c a uos jnizr:-; togados de entre os 
magistrado~ em disponibilidade que contarem 
ma.is de quatro anuas üe ex.:;reicio. 

O Sn.. PRESIDENTE-Annuncia a votaç;ão da 
emenda lia commissã.o ao art. 2:' _ 

0 SR.. PIRES FERREIRO (pela ordem) peue 
preferencia. na vot..~.ão para a sua emenda. 

Consultada a ca5a, é rejeitada. a preferencia 
pedida. 

0 SR. PIRES FERREIR-'1-. (~ela on!em) pel'· 
gunta, si sendo app1•ovadtt a emenda que vae 
ser submettida a considera•;ão da Camara, 
ficarão prejudicadas toda.~ as outras. 

O SR.. PRESIDEKTE contendo ma terias iden
tica.s :ficam prejudicadas. 

0 SR. PIRES FERREIRA-A'vista disto pede 
a preferencia na leitura de ~ua emenda que é 
mais ampliativa do que a da cmnmissão. 

O Sr. A.rt:h.u'l'" Rios (pela oJ·de,n) 
observa que. a emenda de que o Sr. prcsl
dente acaba de dar noticia, niio pótle ser vo· 
tada com o· prqjl'cto que J'eorg<lnísa o Su
premo Tribunal Militar, porqneella traz des
orga.nisação á lei da magistratura federa! e 
estadoaL Não e occasiio àe um projecto que 
estabelece a reorganisaç:ã.o do Supremo Tl'i· 
bnnal vir da~ normas ou regras para os juizes 
dos ü·ibunaes civis. 

guerra e de marinha com exercício desse cargo 
ou do de juiz de di;·eito po1 mais de quatro 
annos e, na falta de auditores nestas condi
çõt'.S, de entre os magisLrado:s em dil1IJonibili
dadc C}lle contarem m<J.is daq1.1elle tempo.» 

Em seguida é submettida a. votos e rejei
tada uma emenda <Ldditiva do Sr. Bellarmino 
de 'Mendonça ao art. '2''· 

Fim prejudicada a emenda do Sr. Pires 
Ferrciru ao art. 2.". 

E' submc·ttido <.t votos e approvado o se
guinte: 

Art. 3:• Compete a este tri:;unal: 
!··, estalJ..:Iee<l' a furm:t processual müita.r 

cmquil.nto a mnteria nu o fõr regulada em lei ; 
2", .illlgar !•m segtmlla e ultima instancia. 

todos os cr·ímes militares como ta.es capitu
lados nas leis em vigor ; 

3", comm•micar· ao governo, para este pro
ceder na fórmu. da lei, conu·a os individuos 
que. IJtilo examr dos proce:>sos, sê verificar 
estarem indiciados em crime militar ; 

4'·, proce~sar e jul~,a1· os offlciaes genera.es 
de terra e mar nos cr1mes militares; 

5", consultar com ~eu parecer as questões 
que llle 1br;:m a1fet<1~ pelo Presldente da Re
pnblica sobm economüt, di~ciplina, direitos 
e devt'.res das forç<l.s de terra e mar e classes 
anncxas; 

6', passar as patcn tes militares dos officia.es 
eífect.ivos, reformados, llonorarios e classes 
ann~Jx:as. 

Em seguid<J e snbm"ttida a votos e rejei
tada umf~ emenda additiva do Sr. Bellarmino 
de Mendonç.a ao art. 3'•. 

São suce~ivamente submettidas a votos e 
rejeitadas as emendas llO Sr. Pires Ferreira 
aos § § 3• e 4° do art. 3•. 

Submettida a votos é approvada. a seguinte 
emenda do Sr. Pires Ferreira, ao art. 3•. 

§ 6. • Substitua-se a palavra -passar -por 
- mandar expedir. 

E' rc:jeit<tda em seguida. a emenda do Sr. 
Pires Ferreira ao§ í• do art. 3°. 

E' submetti<lo a votos e approvado o se
,;;uinte art., ao qual não foi apresentada 
emenda : 

Art. 4.• O Supremr, Tribunal Militar terá 
suas sessões nos dias determinado$ no respe
ctivo re,oimento, para_ tratar dos assumptos ' 
refer~nws aos § § 5" e G• do artigo antece
úente. e sel".i com1Josto pelo menos de cinco 

Isto e umo. incong1•uencia, pa.ra a quala membros mimares. 
mesa não deve concorrer, e isto em nome da E' appwvado,salvas as emendas, o seguinte: 
boa ordem dos trabalhos. Art.. 5.• Para. conhecimento e decisão dos 

Submettida a. votos e approvada a. seguinte processos criminaes, o Supremo Tribunal Mi-
emenda da commissão : litar só funccionarà com a presença de sete 

Em lagar das palavras do final do art. 2• : de seus membr·os, pelo menos, dos qua.es 
<>De entre os magistrados em disponibiltdade ~mco generaes e dous juizes togados. 
que contarem mais de qualro annos de exe1·- E' rejettada a emenda ao art. 5" do Sr. 
cicio». diga-se: «De entre os auditores de Pires Ferreira. · · 
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E' subme-ttido a. votos e approvado o se- São successJvamente submettidos a votos e 
guinte : · app1•ovados os seg·uintes artigos, aos quaes 

Art. 6.• Nos casos em que possa ser appli- 11ão i(n•am apresentadas emenda;; : 
cada a pena de 30 annos de prisão, o tribunal Art. 7.• Presidirá o Supremo Tribunal Mi· 
só funccionarlt acl1ando·se presentes os tres litar o genera! mais graduado que delle fize1• 
juizes togados e cinco membros militares. parte: em sua falta as sessões serão presididas 

Paragrapho un1co. Si succeder que falte pelo mais graduado dos que se acharem pre· 
por impedimento ou por molest.ia um dos sente·~. 
juizes togado.>, o pres;dente do tribunal re- At·t, 8.• O tribunal terà uma secretaria, 
quisitará do governo um qlle o substitua pro- cujo pe~soal será composto de um secretario, 
visoriamente. quo.tro officiae~. um pot>teiro, dons contínuos 

E' submettida a votos e appt'D''ada a se- e dous sen·ent~s. praças t•e:ormadas. 
g-.linte emenda do Sr. Pires Ferreira: Em segu ua, e appt•ovado, salvas as emeu- • 

Art. 6.0 Substitua-se pelo seguinte : -Nos das, o seguinte : 
casos em que possa ter applicação a pena ca.- A1•t. 9.• O presidente terá voto de quall-
piW.l, o tribunal não funccionará sem a pr·e- dade. 
sença. de tres juizes togados e de cinco gene- § L• TeriL pttl'ticular cuidado em que o se-
raes, pelo menos. cretn.rio e pessoas sujeitas ao tribunal cum-

Paragrapho unico. Accrescente·se: - de pm.m os seus deveres . 
conformidade com o art. zo. § 2." Distribuira o serviço pelos membros 

O SR. FRA.NçA CARVALHO (pela o•·dem) pede m~itare~ ej~izes.togados. 
que se verifique a votação. ~ 3. 0 Rubrtcara com outros membros os 

Procedendo·se a verifica~.ão reconhece-se aVlsos que emanarem do governo. 
que a emenda foi apnrovada por 57 votos nos !>lE~mRo~ oo SUPREMO T?-?lUNAL llnLlTAR 
contra 48. ' E' sub~etttda. a :votos e reJetta.da a emenda 

0 SR. BELLAR~UNO DE MEl'."DOI'\ÇA (pela 
o1·dem) vem fazer uma reclama.ção em tempo. 
Apresentou uma emenda ao art. 1• do pro
jecto. Essa emenda ainda não foi posta em 
votação e por isso pede ao Sl'. presidente que 
antes de terminar a votação do projecto, seja 
a sua emenda sgbmettida a votação. 

O SR. PRESIDEli."TE-A emenda a que V. Ex. 
se refere, foi o:IIerecida ao substitutivo. 

0 SR. BELLARliDIÇO DE MEI\"DONÇA responde 
que não ; foi ofl'erecida ao art. 1 • do pro
jecto e ao art. 2" do substitutivo. 

0 SR. PRESIDE!I."TE-A emenda de V. Ex:. 
foi classiftC"ada como emenda ao substitutivo 
do Sr. Martinho Rodrigues, por isso a consi
derei prejudicada~ Entretanto, é ex:acto que 
ella. diz ta.mbem-ou ao art. 1° do p.-ojeetC>. 
Nestes termos,não tenho duvida. em consultar 
a Camara sobre si julga ou não prejudicada 
a emenda. em questão. 

Consultada a. Ca.mara, o Sr. presidente de
clara. que a emenda do Sr. Bellarmiuo· de 
Mendonça foi julgada prejudicada. 

0 SR. BELLARMIM DE MEr."DONÇA (pela 
orclem} pergunta si sua emenda foi preju· 
dica da.. 

o Sa. PaEsroE!I."TE-A mesa declara que a 
emenda foi considerada prejudicada. 

.O SR. BELL..\RMI!\0 DE r.fEl\"DONÇA (pela 
ordem) requer verificação da. votação, 

Consultada a Camara, 57 Srs. deputadps 
entendem que a emenda não está prejudi· 
·cada. 

POllta a. votos e rejeitada a emenda. 

do S1•. P1res Fet•ren'a ao art. 9'. 
E' submettido a votos e approvado o se

gclinte : 
Art . 10. Todos os membros prometterão, no 

acto de tomar posse do lagar, sob sua palavra 
de honra :> l •. cumpri L' conscienciosamente as 
suas obrigações; 2', guardar inviolavel se· 
gredo sobre o que se tratar nas sessões, quando 
o sigillo for resolvido pelo tribunal. 

Paragrapho unico. O tribunal firmariL o 
que se vencer pol' maioria de votos, assignan
do todos, ainda os que forem Yoto em contm· 
rio, ficando s6 a. liberdade a c:. da um de de
clar'•l' nas consu'tas o seu parecer. 

E' submettida a votos e rejeitada a emenda. 
do Sl'. Pires Ferreira ao art. lU.· 

E' approvada a seguinte emenda do mesmo 
senhor, ao mesmo artigo : · 

Paragrapbo unico. Substitua-ss pelo se
guinte : 

As decisões do tribunal serão tomadas por 
maioria de votos, assignando-se com parecer, 
em separado, nas consultas, os que forem 
votos divergentes e nas sent~nças com a pa
lavra-v'encido-ftmdamentando-a ou não. 

E' submettido a votos e· approvado ·o se
guinte: 

DO SECRET A.RIO 

Art. H. O secretario sera oífi.cúi.L do exer
cito ou quem pos:ma as habilitações necessa.
rias e os demais requisitos indíspensa. v eis para 
o desemp;nho do cargo. .,. 

§ 1. o Na presença. do presidente, farã a pro· 
messa que tàzem os membros do tribunal no 
a.cto da. posse. 
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§ 2.• Recebera wdos os requerimentos e pa
peis na secretaria e os separara por ordem. 

§ 3_. • Ser-i quem leia e proponha nas sessões 
ilo tr1 bunal todos os r:cq uerimentos e demais 
IJapeis e que nelles lance o despacho, obser
vando as ordens determinadas. 

§ 4 . , Passará pa. tentes, subscrevendo-as e 
as>ignando·as, passara cer~idões por despa
cho dotribunal e todos ospapeis por elle as
signados terão fé publica. 

§ 5 o Minutarà as consultas que ti verem de 
subir ao Presidente da R publica, as quaes 
apr·esenLara ao trilmnu.l para serem assignu.
das. 

§ 6. o Abrirá no tribunal todos os papeis que 
a elle forem dirigidos. 

§ 7. o Flscalisara o C<Lrtorio do tribun:tl, 1.1ue 
ficarà a cargo e sob a responsab li(l.ade de um 
do~ officiar:s, fazeJ?-dO com que todos os papeis 
e ltVl'OS Se.Ja.m alu conservadus com o rnaximo 
cuidado; 

§ 8. • Distribuir-.). pelos officiaes da secretaria 
os livros de registro de patentes, consultas, 
resoluções, avisos, ordens do tribunal e i•es
postas; e assim tambem todo o mais expedien
te, recommendando-lhes que o serviço se faça 
com limpeza., sem. se afastarem dos modelos 
adaptados e estabelecidos pelo tribunal. 

§ 9. 0 Não recebera emolumento algum das 
partes. 

§ 10. Abrirã. e encerrar<i. o livro do ponto 
dos empre.,"ados. 

§ ~1. Coníec:cionará a minuta da acta que. 
dep01s de approvada em sessão, será lançada 
em livro especial por um dos officiaes .. Tanto 
o original como o.lançamento serão IJOr elle 
authenticados. 

§ 12. Haverá um pt•otocolo onde serão 
averbados tcdos os documentos e processos 
que transitarem pelo carLorio. 
· § l3. O secretario será substituído, nos 
empedimentos tempora.rios, por um official 
previamente designado pelo presidente do 
trtbunal. 

E' rE:>jeitada a emenda dos Srs. Fonseca 
e Silva e Lauro Muller ao art. 11. 

E' approvado a seguinte emenda: 

Do sec !'eta1·io 

Art. 11. Substítua-sepelo seguinte: 
. O Secretario será. general ou omc:al supe

rwr do ,;;xercito ou da armada e nomeado 
pelo Chefe do Estado, sob proposta do í1'ibu
nal, e este nomeará os demais empregados da 
secretaria. -· 

São snbmettidos a· votos e rejeitadas as 
emendas do Sr. Pires Ferreira aos §§.4' e 
13 do art. 11. · 

E' approvado o seguinte artigo: 

DOS OFFICIAES 

Art. 12. Os officiaes da secretaria farão, na 
presença do presidente do tribunal, a mesma 
:promessa prescripta para o secretario. 

§ !." Serão immediatamente sujeitos ao se
crrtario e, como este, se acharão na secretaria 
todos os dias uteis, e d~ lla se retirar-ao ás 
horas marcadas no regulamento, salvo pro
rogar;no pot• conveniencia de serviço. 

§ 2." Os officiaes da secretaria se sujeitarão 
inteiramente ú. distribuiçã.o do tral:ial ho, feita 
pelo secretariiJ, cabendo a um <lPlles, por de
signa~,jio do secreta~·io, a :::u11rda do archivo, 
todos os moveis e utencilios pertencentes ao 
tribunal. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Pires Ferreira 
ao~ 2.·• do art. 12. 

E' ta.mbem rejeitado o additiYo do mesma 
Sr. ao§ 3• do mesmo artigo. 

E' approva.do o seguinte artigo: 
Art. 13. Os membros militares do tribunal 

terão os vencimentos correspoodentes ás sua.s 
patentes e mais vantagens em e:ffectivo ser
viço do exercito. 

E' rE'jeitada a emenda do Sr. Pires Ferreira 
substitutiva. ao art. 13. 

E' approvado o seguinte: 
Art. 14. Os juizes togados perceberão ven

cimentos iguaes aos dos roem bros da Côrte de 
~ppellação da. CapGial Federal. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a. votação .da 
emenua do Sr. Pires Ferreira ao art. 14. 

0 SR. PIRES FERREIRA (pela ordem)-Pede 
a retirada de sua emenda-

Consultada, a Cama.ra consente na retirada 
da emenda. 

E' submettido a votos e approvado o se
guinte: 

Art. 15. O secretario terà vencimentos de 
general de brigada, e os demais empregados 
os que actualmente percebem. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Pires Ferreira.· 
ao art. 15. 

E' submettido a votos e approvado o se-
guinLe: · · 

Art. 16. O Supremo Tribunal Militar or
ganisarà. a sua respectiva secretaria, fazendo 
as nomeações dos respectiv· s empregados, e 
confeccionará. um regulamente interno para ,. 
seus trabalhos . 

E' rejeitada a emenda do Sr. Pires Ferreira 
ao art 16. 

E' submettido a votos e approvado o se-
guinte: . · 

Art. 17. São respeitados os dit'fitos adquí' 
ridos pelos actua.es membros do Conselho Su
premo Militar e de Justiça, empre,"'ttdos dare
spectiva. secreta.ria,-pasllando todos nos cargol> 
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que occupa.m para. o Supremo Tribunal Mi-l E' submettido a votos é a.ppro'Va.do 0 ie-
litar, mas sem os titulos no liiliarchicos ou del guin te: · 
conselho que porventura gozem. I Art. 2. o São comprehendidos nessas classes: 
W rejeitado o sulistitutivo Jo Sr. Pires Fer- § L • Os_ indi'V'iduos i",__e qualquer dos sexos e 

re1ra ao art. 17. qualquer Idade que. nao estando sujeitos ao 
Em seguida e submettido a. 'Votos e rejetad<>' poder paterno ou sob a direcção de tutores ou 

o artigo addt~ivo do Sr Pires Ferreira. curadores, sem meios de subsÍIJtencia, P<Jr 
E• submettido .a votos e approva.do o se- fo1•tuna pr•opria, ou profissão, arte oflicio 

guintesubstitutivo: . CJ?CUpação legal e hOl~esta. em que g;nhem à 
Accre..~ente-se onde convrer: v1da, vagarem pela crdade na ociosidade· 
Os membros do Supremo Tribunal Militar § Z." Os que, por hi•bH.o, andarem armados 

sã.o vitalicios. (Constitui_yiio. art 77 § lG,) 1 em_ COl'l'erias, provocam~o tU!fiultos e in· 
• S. R. -Sala da.s ses,oes, 12 de agosto de, cutmdo o terror. _quer aprove1ta.ndo o movi
!89"2.-La~.<ro .Mulle>·. 1 mento da. popula.~ao em festas e solemnidades 

Ficou prejudkada. a emenda do Sr. Paula publi:.?-s• quer em manif~.stações de regozij? e 
Guimarães ao art.2•, bnm como a do Sr.Plres reumoes populares ou outras quaesquer clr
Ferreira sobre o mesmo assumpto da pri- cumst<tn···1as; 
meira. § 3 ~ Os que, tendo que)Jrudo o.~ termos de 

O projecto assim emendado é adaptado para. bem Vlver ell!- que se ~a:am _ obr1gad~ a tra
passar á 3· discussão e enviado a commiss'io balhar, mamtestarem mtençao de VIver no 
de orçamento. ' ocio, ou exercendo. índustria illicita., immoral 

Em se,ouida e posta em di:>cussão e a)lpro- ou ~~dada pelas lelS. . 
vada sem debate a redacção do projecto n. E 1gualmente ap-provado. o seg~rnte; , 
109 B, que foi hontem a imprimil·. . :\rt. 3.• O recollumento a coloma r~"1.1.r-

O Sr. presidente ao annuuc!ar· a votação,! se-ha medeu.l'!-te um proce~::;~ summar10, em 
em2· discussão do projec:to n. 151, d~ste que se respe1tem as ~nd1çoes de defesa ~ 
anno, creando uma colonia. correcciona.l no sent~nç:a, de que havera recurso, . em que sr 
proprio nac<onal denominado «Fa-zenda da 1 deter~mne o la.JlSO de tem:PO de res1~en~13: na 
Boa Vista~. na Parahyua do Sul, estado do I colorua, e o trabalho a que ficara SUJeito o 
Rio de Janeiro, especi.ficando os inilividuos que condemna~o · _ 
a. ella. :pódem ser recolhidos e dando out~a.s _ Su bmett1da a votos a e~enda da commJ.S
providencias.declaraque ha umrequerimento ~o ao :J.rt.. 3n o Sr. pres1dente declara. ter 
do Sr. Gonçalves Chaves sobre o projecto do srdo ella. a;pprovada. 
Sr. Chagas Lo bato, aJ.lresentado como emenda. O SR.. PIREs FERREIRA. (pela ordem) - Re-
a este, que vae submetter a votos. quer verificação da vomção. 

E' submettido a 'i'Otos e appro-vado 0 se- Procedendo-se â. verificação, votam a fa.vor 
guinte · da. emenda 71 Srs. deputados e contra. 26. 

O SR. PRESIDENTE-Não ha numero. 
Requerimento Vae-se proceder ã. chamada. 

Requeiro que se remetta á commissão de O Sr. Oassia.no do Nasci-
legislação e justi~.a o p1•ojecto apre..~ntado nJtent.-. (pela ordem)- Sr. presidente, ob· 
pelo Sr. deputado Chagas Lobato reprimindo servo a V. Ex. que faltam apenas cinco minu· 
a vagabundagem e os gatunos na Capital Fe- tos paro se passar á 2• pa.rte da ordem do dia.. 
deral. Vão consnmir~se 10 ou 12 minutos na t:ha.· 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1S92.- mada.. 
Gonç"~ves Ch.a:oes. O SR. PRESIDE!'\TE- Não posso deixar de 

Em seguida e submettido a votos e re.iei- mandar proc-eder á chamada, em primeiro lo· 
tado o substitutivo do Sr. João VíeiJ'a, sob 0 gar po1· que a vota.çiio não se interrompe ; e 
n. 151 A ao projecto n. 151. em segundo Logar porque, quando em quaL

Em seguida e submettído a votos e appro- quer vota<·~o se verifica. não haver numero, 
-vado o seguinte: · procede-setmmediatamente á chama.da, con· 
_Art: ·1. o A creação de uma oolonia. correc- forme detePminação expressa. do regimento. 

ci~nal no proprio nacional-Fazenda da Boa. O SR.. c.-~.ssuNoDo NucllltiENTo-Permita·me 
Vist.a.-z e:DStente na Pa.ra.hyba. do. Sul, para j Y. Ex. que lhe diga que a. mesa não dà a 
eo1·recça.o, pelo_ trabalho, uos vadios, vaga- verdadeira interpretação ã dis:posi~o do regi.
DI).Ddo.s e capoen".JS que forem .encontrados, e I m~nto ~e que a votação n~ se- interrOJ;npe. 
oom,o f.9:~ pr-ocessados, na. ca:pttal Federal. Nao se mterrompe a votação que se esta fa.-

. ~· reJe~tada. a ,emenda. apresentada a este 1 zendo _no moll}ent?, m~ não com rela.çio a 
&rtigo ~Sl', tirba.BO Marcond-e.9 e outros. votação de um proJeato mteiro. 
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VV. EEx. dão uma la.titude muito grande 
a esta disposição «não se interrompe a -vota
ção.» Não se interromps a votação que se ve
rifica sobre uma disposição de lei, . no mo
mento. 

Por consequimcia permitta-me V. Ex., vi~to 
que se falia de materia. regimental, que eu 
diga que considero, ha muito, morto o regi
mento, parecendo-me, entretanto, que V. Ex. 
deve dar a interpretação natural mais ampla. 
Evita-se assim uma perda de tempo inutil 
parque não ha numero no recinto para vo
tar. 

O Sa. PRESIDE1'.'TE- V. Ex. me permitti.J.'à 
que mande proceder a chamada, ao menos 
por sa.tisfação ao regimento. 

Procedendo-se á chamada., verifica-se que 
se retil"d.l'am os Srs. Costa Rodrigues, Gon
çalo deLagos,Peraira de Lyra,João Vieira, Fon
seca e Silva, Alberto Brandão, Alcindo Gua· 
nabara, Jacques Ourique, Jesuino de Albu
querque, Lamounier, Aristides Maia, Almeida 
Nogueira,. Fernando· Lima e Demetrio Ri
beiro. 

O SR. PRESIDENTE-Responderam à chamada 
96 Srs. De:J.lutados. Estando. esgotada a hora 
destinada a primeira parte da . ordem do dia, 
passa-se á. segunda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da 2• discussão do projecto n. 
192, fixando a despeza do Ministerio da ln
dustria, Vi~o e Obras Publicas, para o exer
cício de 1893. 

praticamente habilitado na construcção e tra· 
íego de vias ferreas, notoriamente conhecido 
:por sua capacidade profissional. . 

o Sr. Dr. Aguiar nunca se recommendou 
como profissional de estradas de ferro ; S. Ex. 
apenas se reeommendou como excellente dire
ctor da companhia de bombeiros. 

Os continuas furtos que se dão na estrada 
devem ser attribuidos a falta. de pessoal bas
tante para a policia das estações. Ainda. nisso; 
a administração e que é culpada, e prefe~ 
demittír os guardas da.s esta.cões em que se 
dão furtos a augmentar o seu numero }lO.ra. 
que os furtos nfi.o se repitam, 

Mostra como o fl.lhotismo transformou em 
telegraphistas da estrada crea.nças até de 12 
annos. Por esse modo se explica a. successã.o 
de desastres que tem havido na Centra.l, por 
não terem sido as estações a visada.'! da entrada. 
ou sahidas dos trens. 

Reserva o mais que tem a dizer para a. 3• 
discussão do projecto. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
0 SR. 1°. SECRETARIO precede á leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Minis terio da Agricultura, Commereio e 

Obras Publicas, de 19 do corrente, enviando 
por cópia o offieio dirigido áquelle ministerio 
pelo inspector geral da illuminação·publica, 
propondo o laRcamento sobre o gaz vendido 

o Sr. Vinhaes sente principiar 0 pela Sociedade Anonyma do Gaz da Capital 
seu discurso, acbando-seainda a camara pri- FederaL-A' commissão de orçamento. . 
-vada do relataria do director da Estl•ada de Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 
Ferro Central, quando ha já cinco dias que igual data, remettendo o requerimento em 
se discute 0 or~amento da agricUltura. que o soldado reformado do exercito Cosme 

Não sabe como pos~a a OLmara manifes· Sobrinho Granja pede augmento da pensão 
' tar-se, sem que lhe sejam presentes os dados actua.lmente que percebe.-A' eommissão de 

indispenSa.veis sobre a ma teria em debate. fazenda. 
Não está de espírito prevenido contra 0 Do governador do es~o do Rio de Janeiro. 

director da estrada de ferro; o seu intuito ê, d~ 20 do .cor~e~te. e~vrando uma representa; 
primeiramente provar que a arguição feita. çao ~lativa ~ mclu~ao da data de 21 d~ abril 
a.o pessoal não é justa, e, em segundo lagar, 1 na ~sta do~ di!-s fenados .e ~e _festa ~Clo~al
que o direcror daquella estrada não está. na -~ c~mmrssao de constitu1çao, legiSlaçao e 
altura de desempenhar aquelle cargo. . de JUStlÇa. 

Visto que. não tem o rel.a.torio do direetor, · Requerimentos: 
de~lara que se vae utilisar dos quatro ulti- De Felippe Leimhardt, smprezario do enca
mos relatorios, desde o Sr. Ewbank até o namento de aguada cidade do Nata.l, pedindo 
Sr. Crokat de Sã, para demonstrar que a isenção de direitos para os machinismos qtie 
actuai admi.Iüstração não tem de modo algum tem de importar.-A' commissão de fazenda. 
correspondido a espectativa. do publico em De Domingos Moitinho, proprietario da es-
geral. trada ferro da Ba.rra Mansa, pedindo permis-

0 ~r. Aguiar exerce incompetentemente o são para prolon.,oar: a mesma estrada do Ba
loga.r de director da estrada de ferro, segundo na.nai a Angra dos Reis.-A' commissão de· 
a opinião do orador, em face do art. 42 do obras publicas. 
~s:pec_!ivo ;regulamento. o.q.ua.l dispõe qu~ a _De José ~-odocarmo Cintra. e outro, pe-. 

I. 
direcr;:ao so possa ser -confiada a engenhetro dind(i'J.l&l'IIlll!SaO· para. conmtuir uma ~a . 

Camara T, T .., 
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ferréa da 'bitola. de i m,6(i em prolongamento 
do rama.! de Santa. Cruz ate S. Paulo.-A' 
corp.missão de obras publicas. 
. V'em ã mesa., é lida. e remettid& á commis· 

sã.o de policia a. seguinte · 

deliberações desta. Camara., sem que procu
rasse mostrar a improcedencia. da.s impu
tações propositalmente feitas a mim e a todos 
os companheiros de martyrio; illustres cida
dãos brazileiros, cujos direitos foram vio
lados. 

InàicaçãQ Sr. presidente, não venho com a minha voz, 
nem com a minha palavra perturbar o silen-

A ca.mara dos Deputa.dós, desejando que a cio deste campo ubi Troja {Uit; não venho per
sutr.. deliberação sobre o projecto apresentado turbar a calma e a serenidade da Republica, 
na. l!lessão de 1 do corrente, a.ltera.ndo a como se afigurou aos orgãos governistas desta. 
bandeira nacional, seja. o reflexo da. vontade cido.de. 
popular amplamente ma.nife&tada por todos !'Vão ; eu venho sim, em nome do direito 
os cida.dãos brazileiros, resolve n.utorisa.r a violado, venho em nome da justiça. sacri· 
mesa. a. dirigir-se aos presidentes e governa- ficada, em nome· da Constituição rôta.,_ e 
dores dos estados, assim como a. outras quaes- venho em nome da. dignida.de dos cidadãos 
quer autoridades que julgue conveniente, brazUeiros e em nome da dhmidade desta Ca· 
afim de que submettam ao voto das as..coem- mara, lançar, Sr. :presidente, um :protesto a 
bléas estadoo.es e dos cmiselhos ou intenden- que sou obrigado por esta. r.adeira, que mUito 
cias munici:pa.es o assumpk> do o.lludido pro- ao contrario da.s leis physicas, pesa, sob!"' 
jecto. nos seguintes termos : quem se senta nella.. 

c Deve ser mantida a aet1ia.l bandeira na- A responsabilidade de re:presentanie da 
cional, estabelecida pelo governo provisorio, Nação é ingente ; e. me parece, que nã.o venho 
ou deve o Congresso Nacional providenciar quebrar a harmonia que deve existir na. fa.· 
no sentido de ser .ell>\ alterada de modo que, milia brazileira., trazendo ao conhecimento 
eXprimindo a idéa. republicana, não possa, desta. Camara. e do pa.iz, os gemidos, as la
entretanto, ser considerada como symbolo de grimas e as dôres daquelles que foram violen
qualquer seita.~ ~ . . . tamente arrancados do seio da pa.tria e da. 

As respostas sobre esta. consulta. serão diri- cívilisaçã.o ! 
gidas directamente ao 1 • secretario da Ca,mara. Sr. presidente, nas indicações que tenho 
até ao dia 31 de ma;rço e apuradas pela. com.- de apresentar á Camara dos Srs, Deputados, 
Jbisslo de oonstitui~o. legislação e de jus- t>.spero poder desenvolver alguns pontos da 
ti.;&, .qué enrlttirá. parecer logo no comeoo da. Constítuíção que, me parece, foram violados 
I• ~o. espooiftcando os votos pró e oontra. e aacrifica.dos. 

Os . cónselhos ou intendencias municipaes Quando venho fallar á nação brazilei.ra., 
:xneneioniU'ÚO em suas communica.ções o nu- como representante do estado da B>lbia., tam
mét'o prova.vêl de cidadãos residentes no mu- bem venho batalhar em favor da R~:~publica.. 
nicipio. porque eu, como aquelles que foram vi.cti· 

-SeJa das~. 19 de setembro de 1892.- mados •. não. quero sin~o á. oo~lidáção da 
M. Valltzdão,-Jihz"eisco de Mattos. Repubhca. ~m nossa. pa~Ia . (j{Utto ~·u.) . 

Sr. presidente, preciso recordar algumas 
O Sr. Seabra. (grande mó~imento dê paginas do meu passado. 

attenÇ&, prof~'lldo silencio)-Sr. presidente, Quando se deu o movimento revolilcionario 
agradeco a V. Ex. o ter-me concedido a. pa.la· de 23 de novembro, a minha attítude iJe· 
-m. alllli de ter a honra de submetter á. a.pre- rante o governo que se alevantara, posso 
ci&Ção da. Cama.ra. dos srs. Deputados as indi- affirmal-o, era uma attitude sympatbica; mas, 
ca.Ções, para a apresenta~ das quaes haVia o primeiro a.cto deste governo foi a demissão 
pedj,dô urgencia, que me foi negada.. acinto.;a. de director da FaCUldade dê Dii'eito 

N[O tlie qttéuco, porem, desde que, em todo ~o Recife, cargo que então e~ercia.. . 
caso,-~ pal&vra. me é .dada, se bem qtie em Es~ demiSSão, oontra â. qtiâl tihhii._tli'd-
hora. J& bastante adeantada. · _ . tes· ·~do· toila. " 00~~ 11• gr-ega.· • ~;;0, e· ssa·· dem···· ;,."ii~ 
A~O.ll~tã ~eim, ha. s mines, iiã.o can.'fi.a. a. quãJ.protesta.ratàda. a. mómdade à'ca; 
~·liitD~ de miDl me!!m~~ fiéill desta IUüs- demica,:ii.ã()meincomfuodou. R.êcebía·á,se béín 
tté (!ot'pO~; nem do nobre, àltivo e gene- que nem ao meii03, na o~iã.o, estives$e il<l 

· rosa estado que represento, si porventura. en- exercicio de tão honroso cargo. oomó uma. 
traMe neste · parlamento, deixando de pé as manifestação hostil, nãó do Presidente da.. 
gh.~, !111 bem que injustas, accusações que Republica, mas do seu ministro, um dos-omeus 
~ IObre minha. humilde individuao- illustres collega!l, como qual não- tenho reta-
~. ~ que vão até a. ataca.r a nl'(,., d • ._,_ · d 
minha. honra. de cidadão, como a tie muitos ~ e s~pa. ...... é anusa e. 
Ulllf;ftt 'llnlüairai. ··OS&. ~-MM V. El. q\16 ~á. 

·Niôfl*fia ~~ tomu ~nu Mllt. ~~a~ que sa e .~õ 
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attribuir aos ministros os actos officiaes ; o 
Presidentedo Republica ê o unico respon
sa.vel. 

O SR.. SEABR.A- Se o Sr. Presidente da 
Republica assignou essa demissão, estava no 
seu direito de fazel-o ; não tinha ronfiança. no 
director da faculdade ; não me queixo por 
isso. 

Aberta a camara, em 18 de dezembro, 
convocada pelo Gov<>rno pa1•a se._"Sões extraor
dinarias, no dia 19 ,jil. se offerecia uma moção, 
ou indicação na qual se ~dia i C<l.mara que 
nomeasse uma commis;ão para tr-J.ta.r da 
or~anisaçã.o dos estados. 

Semelhante indicaçíi<> foi requerida pelo 
illustre deputado pela. Capital Federal, hoje 
senador da. Republica, por 3.000 votos, em 
um eleitorado de 30.000 ! ! 

s. Ex. me parece que assim proced-?ndo 
dilacerava. a constituição, e a.ffronta V(). a au
tonomia dos estados • e. desde então, eu ~uc 
já em agosto de 1889 tinha sido o primeiro a 
levantar a bandeira da federação, em comícios 
eleitora.es, pedi a. palavra para protestar, como 
ener.gicamcnte protestei, contra esta. moçü.o, 
que vinha derrUir o system:L federativo em 
seus alicerces, e escarnecer das promessas 
constituciona.es. 

E como vi que a illustre maioria., · que sus
tentava o governo de 23 de novembro, e con-

. tra.o qual eu não tinha a.ntipathia., apoia\'a o 
procedimento do digno rept·esentante, com
pl'ehendi que a moção tinha sido apresentada 
de accordocom o Pr.::sidente da Republica. 

Então, declarei a. minha opiniii.o franca e 
decidida, comecei em opposição, ma~ opposi
ção decente e commedida., ao, governo que se 
levantara, violando o pacto fundamental da 
Republica. 

E os factos vieram demonstrar que eu tinlla 
razão; porque começou por todos· os estados a 
deposição viorenta elos governadores c a. ois
solução dos c:mgresso.> estadua.es, tão legiti
mamente eleitos, quanto esta Camara. 
. Antes de · continuar, Sr. presidente, devo 
confessar a v. Ex., que commetti uma falta 
grave, e ainda a estou commettendo, porque 
devia commeça.r por· um agmdecimento, por 
um voto profundo de reconhecimento, por 
minha parte e daquelles que foram victimas 
do decreto de 12 de abril. 

Refiro-me ao reconhecimento que devemos 
àquelle grande Cidadão que, a despeito das 
paixões tumultuosas que, nos desgraçados 
dias de abril do corrente anno,- agita.ram os 
membro~ do governo, teve a oora~em cívica., 
bastante · altivéz patriotica. e inexcedivel 
energia.. para apresentar-se dea.nte do Supre
mo Tribunal federal, . implorando, senão 
exigindo,em nome da. lei, em nome da.j ustiça., 
em nome da huma.ni.dade ·e em nome da. · Coii.-

stitui~.ã.o , a reivindica~ão dos direitos de 
quantos foram víctimados pelo barbaro de
creto de 12 de abril. 
Refiro-me ao illustre patriot.a.,ao celebre juris

consulto, o Sr. Ruy Barbosa., que foi quem com 
a sua palavra a.utorisada, com seu talento 
inveja.vel, e com a sua logica esmagadora, 
demonstrou ao paiz: e ao mundo inteiro, que 
nó.l não eramos os perturbadores da. ordem 
publica, nem os inimigos da Republica; ·que 
nós tinha.mos sido victima.s de um decreto 
que foi a mais flagrante e violenta. Violação 
do pacto fundamental da. Republíca.. 

Devo agt•adecer tambem desta. tribuno., ao 
magistrado integro, que, n.rrosta.ndo e afron
tando totlas u.s ameaças, teve a coragem e a. 
digna altivez de di1.er ao governo de!lte paiz 
que, a. justiça., que elle tão nobre e sobra.ncel
ramente repres~nta.va, · devia set• a invenci...-el 
protectora. c defcnsot'tl dos opprlmidos. 

O 81~. SEYU:Rt:-;o V tEmA.- Teve o. coragem 
de sustentnr a su::~ oplniii.o, como os outros 
ta.mbem a tivcmm. (l!a outros apartes) 

O SR. SEAnM- No meu agradecimento não 
lta. censur-a u. nin!!uem. Eu desejo manter a. 
ma.ior calmo. na tribuna. o respeito que devó 
á Camnra.; o re>peito que devo a mim mesmo, 
o respeito que devo a solemnidade da. occa.
siã.o, turlo me impõe a serenidade, a r eflexão, 
a moderação; e como já. o.:ffi.rmei a V. Ex. Sr. 
presidente, não veuho e nem pretendo le
vantar tempestades neste recinto, e, muito 
menos perturbar o duce socêgo do governo. 

Por isso, eu rogaria aos meus illustres col
Jegas que tivessem. pelo menos, a. compa.ixã.ó 
de ouvir a humilde pa.Ia.vra de. um represen
tante da. nação, de um collega, que vem no 
seio da represeotaA;:ão nacional dar legiti.Iila. 
expa.nsão â. sua dôr pelo desrespeito aos seus 
direitos. Peço que me deixem continuar sem 
interrupção. Com o meu protesto de reconhe
cimento aos dous illustr es cidadãos, eu não 
fiz censura o. ninguem. Fiz apenas uma apre
ciação do facto. Eu aprecio assim ; os nobres 
deputados podem apreciar de outro modo • 

Cada. qual está no exercicio de seu direito; 
e quem usa de seu direito a ninguein otfendé, 

Feito este agradecimento; votr continuar nó 
ponto em que me achava. · 

Abri a opposição ao governo em 19 de de
zembro; continuei-a durante toda a. sessão; 
oj:lpuz-me a approvação dos creditos s\ipple· 
mentares com a maior tenacidade, por qiie 
entendia que a. autorisação ao governo·jlara a 
a~;ertura de ta.es creditas, além de ser uin . 
campo aberto e um convite para o esbanja
mento dos dinheiros publiCt,s, era. a volta ao!l 
tempos passados, em que os orça.méntoS eram 
acompanhados sempre de longaS catidas ; -a eu 
entendiade. que a !t&l'uhlia,. qua: ~t~-~ 
uma. liUas pnn~ptoeS preoceul""Y""" ,._v~ 
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dade orçamentaria, não devia incorrer nos miSsão fazia. parte o digno cidadão Sr. Matta 
mesmos erros .e defeitos, tanto mais quanto Machado. 
a maioria desta Camara. que sustentava o De tudo isto sabia o governo, porque o 
governo de 23, era aquella mesma que havia resultado de nossas deliberações eram publica
preparado os orçameutos para o governo do das por todos os orgãos de publicidade desta 
marechal Deodoro, durante a sessão ordinaria capital. 
do Congresso. Nomeada a commissão que de-via dirigir-se 

Que! pois o orçamento que servia para um ao Supremo Tribunal Federal, fui escolhido 
governo não servia para um outro ! . . • para relat.or da representação e o meu nome 

Receiava ainda, e infelizmente bem í'un- sahiu publicado exacta.mente no dia 10 de 
dados eram os meus temores, que, postas a abril pela manhã. 
disposiçfu'> do governo as arcas do Thesouro Si es~a representação calasse no animo dog 
Nacional, não tivessemos de as.sistir o espe- ministros do Supremo Tribunal, comprehende 
cta.culo dos b"l'a.ndes desperdícios. V. Ex., nós tinlla.mos rlado batalha victoriosa 

Realmente, vimos os dinheiros publicas gus- centro o governo, que havia tle submetteMc 
tos inutilmente com o transporte para o exilio á.s decisues desse poder. 
de cida1lãos }la.ciftcos, com o pagamento de Pois bem ; na vespcra desse dia foi mmcta
uma grande escolta que os acompanhou, e mente e~palhndo um boletim ttnonymo convo· 
com muitas outras despezas, completamente cando a população desta. co.pital, para cum
inuteis e improductivas. primentar o benemerito, o mclyto mu1•cchal 

Fechado o parlamento, reunido a o.lguns Deodoro. fundador ua. Republica, pc.r ter vol· 
collegas que tinham comba.tido o governo, ti· ta.do de Petropolis quu.sí re~tnbelecido. 
vemossessõesnarua.SetedeSetembro,em ca.sa VV. EExs. comprehenclem, quC! _eu, nmigo 
de um collega,estudando os meios de comlm.ter do mo.rechal, nllo podit\ deixat· (le cumprir n 
o governo na proxima abertura do paria- deYer de com po.recer a tal mo.nifestn.çã.o ; no.d:\ 
-menta, e, então, foi dirigido um convite a mais.correcto. 
todos os coUegas ausentes para que se achas- E assim procedemm todos aquelles que ti
sem nesta capital no dia 3 de maio. E~se pe- veram conhecimento do convite anonymo, u 
dido foi publicado na imprensa. Sabia-se a eram amigos e admiradores do inclyto cida.
nossa attitude. Pelos calculas feitos, pelos dão. 
desgostos ql.).e o governo havia produzido no A reunião era convocada para as sete homs 
seio da representação nacional, pil.recia o~ca.- da noute no largo da Lapa. 
aião favora.vel para darmos um combate ao A ess.t hora realmente reuniu-se grande 
governo no ten•eno constitucional; mesmo quantidade de povo. para dirigir-se á. casa do 
porque, já como brazileiros, .ia como repre- marechal, comparecendo tambem para acom
sentantes da nação, nunca. poderíamos ofi.ere- panhar essa massa popular. uma banda de 
cer ao governo que combatíamos outro campo musica militar e quatro soldados de ca.vallarla, 
:Para a lucta que não o que nos franqueava para ser mantida a ordem, si porventura ella 
a Constituição. fosse alterada. 

Tratava-se da necessidade de proceder-se a E' preciso notar bem, a circumstancia de 
eleição para o cargo de Presidente da Re- termo~ sido acompanhados :por uma musim 
publica, vago pela resignação do marechal de linha e por quatro praças de ca.vallaria. 
Deodoro. Antes que o cortejo cívico se pozesse em 

O art. 42 da Constituição,e a opinão publica. . movimento. correu a noticia de que o m.are
manifestada. por quasi todos os orgãos auto- chal tinha peiorado de seus incommodos. 
risados da imprensa, impunham aquella elei- Desde então, alguns procuraram dissolver 

· ção, contra a qual entretanto protestara o aquella massa popular, afim de que se não 
governo. . _ fosse aggravar os padecimentos do marechal, 

O· que projectaramos f'oi conhecido e teve a com uma maniféstaçã.o que necessariamente 
maior publicidade. o commoveria. 

Alem disto, tendo sido reformados inconsti- Dirigiram-se neste sentido a multidão os Drs. 
tuciona.l e ille,"3Jmente diversos· generaes do Manoel Lavrador, Climaco Barbosa e outros, 
exercito 2 da armada, resolveu ainda a oppo- mas as suas exhortações e admoestações 
sição, em reunião havida a 9 de abrH, pedir foram inuteis e impro:ficuas. 
ao supremo tribunal federal providencias con- . Na. impo~sibilidade de dissolver a reunião, 

· · tra semelhante infração da Constituição, tendo os manifestantes foram. até ao logar designa
sitio nomeada uma commissão para este fim, do, e ahi. a pedido do marechal, que não se 
da qual eu -fazia parte. Resolveu-se mais, di- podia levantar, e de uma das janellas de sua 
rígi~~se um ma.nifesto M Pai=,assignado pelos casa, dirigi-me á multidãô, para agraâecer em 
representantes da nação que não estivessem nomedo marechal a honra daquella manifes
deaccordo .. com. o .procedimento do governo, tação. 
'Vis'to -estar fec:ttado o ;parla.m.ento ; e desta. com· Esperaria ponenturs. o governo que eu, 
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opposicionista., fosse faze!' o seu elogio 1 Espe- foram outras; e a. presu.mpção ·· é que foram, 
raria. o governo que eu, nomeado para repre- porque o governo não apresentou documento 
sentar contra o mesmo perante o Supremo algum em contrario. 
TribunaJ Federal, deix~ de censurar as re- E' certo que no dia. se,CtUinte, qua.ndo 
formas dos geueraes~ julgaria o governo, que já tinha sido arrastado pa.ra bordo de um na.-. 
usando do direito que está conferido a todo o vio de guerra, a imprensa, sob inspirações 
cidadão na Constituição da Republica. usando governamenmes, disse, que eu havia excitado 
do direito á liberdade da palavra. ainda mais, o povo a atacar o palacio de Itamaraty, affir
com a responsabilidade de r2presentante da. mando-lhe que as tropas já. est.a.vam na. rua.. 
nação e no gcr/IJ das imunidades que me Si o disse, quem ouviu ~ E si alguem ouviu, · 
acompanhavam mesmo na tribuna _popular, por que o governo não mandou tomar suas 
pudesse,dirigindo-me ao povo: deixar de ver- declarações ~Mas então sómente a. pa.la:vra. do 
berar, de acremente censurar o seu procedi- governo é que mex·ece fê perante o parlamen
mento. que reputava, como reputo, inconsti· to; e a. palr..vm do representante da nação de 
tucional e anarchico ~ nada vale 1 

Nínguem dH-o-ha, assim como ninguem Si estas palavras foram ouvidas,si realmen-
oncbcrgn.rá. em semelhante acto um fucto cri- te eu procurava naquella occasião revolver 
minoso. paixões revolucionarias, o cumprimento rigo-

Si houvesse um plano combinado de cons· rosamente legal do dever do governo, obe· 
piraç.ão contra o geverno. essa. manifestação, decendo ao § ao do art. 80 da. Consti
cm vez de mascarar o plano, descobril-o-lüa.- tuição, que lhe manda dar contas ao parla· 
porque collocaria os agentes da autoridade de mento ·dos actos de repre.<;são que praticou, 
~bre aviso ; e lnepc:ia seria usar de lingua, era tomar esses depoimentos e tra.zel-os a. esta .. 
,zem violenta. cont ra. o governo, se se preten- ca.ma.ra.. 
dia. sorprehendel·o, afim de derribai -<I. Não os tomou porque elles não existiam ; e 

.Agradeci ao povo,. e disse-lhe, e repeti que não os tomou porque as pa.J.avrrs que proferi 
paro mim -era minha opinião individual-o foram outras, foram as que ipsis verbis vou 
povo ia ainda cumprimentar o Presidente da. repetir ã. Camara. dos Srs. Deputados. · -
Republica, porque o Congresso não havia. to- Disse eu : « Srs. se me atlirma que as tra
mado conhecimento da sua renuncia, e essa pas estão na rua., mas ponho em duvida se
renuncia era até então um facto :particular melhante aillmlativa, porque o exercito e a 
que o Congresso podia reprovar, ate para po- armada, que sempre acompanharam ovene
der processar o marechal, pelo golpe de Estado ·ra.ndo e illustre · marechal, por certo não se 
de 3 de novembro. prestarão a perturbar essa manifestação que 

Disse mais p.o IJOVO, que os actos refor· lhe faz o povo ~ ; e accrescentei, que não 
mando os generaes, eram actos dictatoriaes; e accreditava que do paJ.acio Ita.maraty partisse 
quando eu já. concluía. o meu discurso, elo- ordem neste sentido. 
giando ao mll.rechal e censurando o governo, Foi qua.nto bastou ; bastou que falla.sse em 
a.:ppa.receu alguem que, dis(arçaclo, affir· exercito e armada e no palacio Itamaraty,para 
mou-me que as fo~.as do exercito já estavam affirmar-se que aconselhava. o povo a . ataear 
Da rua. o palacio ! 

o SR. ZAbtA.-E' um personagem myste- Ter:mina.do o !D.e~ dis~urso, todos aquelles 
rioso esse. que tmham-se d1r1g1do a ~ d~ ?larechal 

· ,- . _ . Deodoro, formaram um corteJO ClVICO, · e na 
O SR. SEABRA::-Na<? e tã<;> myster~?so, por- rua. do Ouvidor, bem perto do Combate, dessa 

que esse ponto Ja está deshnda.do, ~a se sabe imprensa que se ia cumprimentar natu.ra.l
quem era o l1omem das. barbas post1ças. mente, porque, ·comprehende-se, que a mani~ 

O SR. CoST.~ JUNioR-Pelo menos teve es- festação tinha. assumido um duplo ca.ra.<.'ter, 
pirita, -porque fez muita gente representar o de prazer pelo supposto restabelecimtmto·da 
papel ridiculo. · preciosa saude do·marechal e o de reprova

O SR.. SEA1ln.A.-E concorreu para a reali
sação do plano sinistro · do governo ; mas 
como, Sr. presidente, eu venho tratar de 

· facros e não de pessoas, a. Ca.mara dos 
Srs. Deputados me dispensará de declinar o 
nome desse personagem, gue tanto concorreu 
para os resultados premeditados da noute de 

cão aos actos de violencia praticados pelo go- · 
verno, sem, comtudo, ser uma manifestação 
sediciosa, e muito menos (.'Om o caracter de 
conspinção; . 

10 de abril. 

perto do Combate,dizía eu, sendo feitas mui
tas acclamaQôes a.os seus redactores, dissolveu· 
se a reUnião, sem que houvesse· a menorper
turbação da oruem publica, sem que, nem ao ·· 

. menos, tivesse havido a menor observação por 
Sr. presidente, foram essas e:r:actamente as parte das autoridades a quem compete a. ma

~av:ras que na.quella <>CCa:Sião proferi ; e si nutenção da tranquillida.de publica, e sem que 
nao foram, o g~verno deVl& ter pro:rado que ·absolutamente sus~itasse; siquer, que se-:po-· 
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deri& traduzir todo este movimento pacifico' que o movimento que havia então, era o das 
como um acto reprovado ou criminoso! patas do.; cavallos pelas ruas da cidade, os 

Houve gritos sediciosos ! diz-se. quaes eram montados por alguns soldados, 
E' grito sedicioso, no seio da Capital Fe· que procuravam combater, não encontrando 

· deral, dar-se t>i1la~ ao general Deodoro~~ o que e nem com quem. 
Sera um grito sBdicioso, quando a popula- Ao despedir-me do Dr. Climaco Barbosa, 

çilo se levauta para, com applausos, gratific!lr disse-me elle que não poài!l n.companluJ.r-me, 
e louvar aquella dedicação e patriotismo~ ! porque tinha de ir à rua da Relação, em casa 

Seril. um grito sedicio~o. quando o povo, do Sr. Ferreim. que tinha Brwk Makcr, afim 
grato ao general Deodoro pela. lucta. que sem- de sa.ber o resultado elas corriUa.s; notando
pre sustentou em defeza. da patria, quando o se que e :;te cidadito não ~e achava na· reunião, 
exercito e armada, agradecino~ pela sua dedi· não n.companhou a manitestacão, ficou pacift
ca()llo ti. cla93e, sern grito sedicioso, repito, camente mt ~un. casa de negocio, e a l10ra em 
applaudir o mo.recbn.l, levat•-lhe uma ultima que o Dr. Climuco Bat·bosa chegou á sua re
consolação, ji\ quasi nos seus derradeiros mo- sidencia, jiL o encontrou até em trajas Jà.mi-
ment~ 1! (Jluito btJm, multo bem.) lia.res. 

(P11!41a,) Acompanhei o Dr. Climaco Barbosa e en-
Niio. Sr. president€-, 01'0. o Impulso natural tr-.lmos na. ca..~\ ue..•.se cidadã.o, a quem aliás eu 

da.quelles COJ'WJÕ!!S quo se achav:1.m conrra.ngi- pouco conhecia. afim de saber o que elle de
dos dea.nte do estado de SilUde do 1'unda.tlor da se.iava., e, quo.ndo já nos preparo. vamo~ pa.ra 
Republico., era uma m1mifestaçüo natural da· retirarm'o·nos. affirmou-nos pessôa da familla 
quelles que precisD.va.m sa.udar o marechal . que a ca.sa se achava cercada. 

Onde está o grito sedicioso? Sr. presidente, Y. Ex. comprehende qu~ 
E' P!_)SSivel (e V. Ex. comprebende, nessas achei o facto sorprehendente: e então,innocen

oocaBiões. muitas vezes BéOntece), que tivesse temente, ,;em a. menor apprebensiio e sem que 
bo.vido um ou outro grito menos conveniente suspeitasse a realidade do que ia acontecer, 
com relação ao actual presidente da Repu- despedimo-nos. do Sr. Ferreira e encaminha· 
blica., mas todo o mundo · comprehende. não mo-nos para a porta. · 
so a. natura.lidade do facto, como ainda a sua. Ahi chegando, realmente estavam no por-
pouca ·importancia.. tão do pequeno jardim da casa algumas pes-

Quem poderia. impedir da parte dos popu- soas, uma das qua.es, vendo-nos a.pproJ:imar, 
lares um ou outro grito dessa natureza. ~ disse: dessa casa ru.Zo póde sahil· 11inuuem._ 
· Mas, tudo isso cessou, tudo se acabou, e si Ao ouvfr a ordem, não. de um~~o autor idade 
a imprudencia. de· um ou outro exaltado, si competente, mas de um capitão do novo ba
um ou outt•o ~rito pouco conveniente, dado, talhão Tiradentes, de que, daquella casa não 
talvez, propos1talmente e com o mesmo fim podia sahir ninguem, o Dr. Climaco pergun
que teve aquelle que deu a noticia. da. sahida tou : ·Quem ti o ser!hor, que a~tloridade · tem 
da.s tropM, !)UdP.SSe ser mal interpretado, es- pa~·a dar semelhante ord,~m 1 
iava. tudo terminado, na.dn havia a. punir. Ao que se nos 1•espondeu : N ao tenho auto
nada. tinha. havido que pude::,-se caracterisar 1·idade alguma, mas e a ordem e os u~;·cs 
um delicto ; a. ordem publica. estava comple- estl1o p1·e.,os. . 
t&mente mantida, nenhuma alteração tinha Eu então protestei energicamente contra 

. ~trrido, desde que, pacificamente, se dmol- semelhante v1olencia, secundado pelo Dr. Cli· 
veu a reuniii<~ na rua do Ouvidor. maca e mais o capitão Miranda de Carvalho. 

Sr . . presidente • naturalmente fatigado Fiz ver que, como r~present.ante da nação. 
(»mo estava, dissolvida a reunião, recolhi-me não podia ser preso ; que aquella ordem em 
á. uma c.a.sa. commereio.l á. r ua. mesm~ do Ou- absurda; e com nquelles cavalheiros sahimos 
vidor, e a.bi em companhia do Dr . Climn.co para tomarmos um bond que na occasião 
Barbosa e de outroo amigos tomàmos um passava pela rua dos Inva.lidos.Já. havia pa
poueo de leite; depois despedi-me daquelles rado o bond, quando nas nossa.s costas ouvi
ca.va.lheir091l· e sa.lli. com o DL'. Climaco, com- mos gritar em altas vozes : P ef)a os cri mino· 
llletamente tra.nquillo, mesmo porque não sos. e se na o pa1·m·em, ati1·amos. · 
haVia. a.l8alutamente. nem na. rua do Ouvidor Isto e textual ; e isto se passava em uma 
enem em quaesquer ouiras ruas da cidade, dAs ruas mais publicas desta. cidade; antes de 

, ·o .menor movimenw. . · 11 horas da."n01te ào dia lO de abril, em uma. 
A rua do Ouvidor oft'erecia o aspecto que Republica, em pleno domínio da Constitui

oft't}reoo sempre anoute, em dias, como aquelle, çã.o ! ! ... ( Sensaçao ) 
de domingo. · Eu, o Dr . Barbosa e o capitão Miroodn nos 

/i.rl chegarmO! no largo de S. Francisco de voltamos sorpt·ehendidos, admirados ! Eu não 
Paula. percebemos o movimento de· -força. pu- podia acreditar no que ouvia., Sr. presidente. 
bliCL. a. (lue nii.o prestamos a ttenr,;io . .Ahi pa· Parecia-me que era victim~ de um gra.nde 
ftl.doa oonverllli.mos um po~co,qua.ndo notámos pesa.dello! 
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Senhores Deputados, q~e violencia inau- dissemos que não era prectso t!,nta. violencia. 
dita.! ! e que esta. vamos oompleWm.ente á dis,PO$i<:áo 

DeiXo ao vosso criterio os commenta.ri.os da força. · 
que poderia fa2er a respeito. Logo em segui- Se eu, Sr. presidente, fosse conspiradol', si 
da, appareceu o delegado de policia. Carlos eu, Sr. presidente, fo~se a~:·no, assim 
Costa., que, azafamado, irritado. assomado, como todos que acompanharam &quella mani
me diúa. : Qual representante da nação; re· festaçã.o, si tivessemos instinctos sediciosos, 
representante da. nação não vale nada. Está. necessariamente estaríamos prepa.rados :pa.ra. 
preso, em nome do Presidente da Republica.! ! o ataque e, portanto, para a d~feza. · 

O SR.. z.uu.-Que hora. bem apertada(ríso), Mas, qual foi a a.rma. que so.nos enc.ontrQu, 
qual a resistencia. que o1!erecemos~ 

O SR.. SEA.BRA-Hora bem apertada, sim, No entretanto, no dia seguinte, um jornal 
para quem fosse criminoso. disse, por inspiração . do governo, que eu 

O S&. EPITAOIO PEssoA-Bem apertada e de· tinha. dado um t.iro de revolver! •.. 
gradante para. a Republica. . o sn.. ZA:r.tA-ISSO nunca. acreditei. 

O Sa. SEABRA-Esta hora. Sr. presidente, o SR.. SEABRA-Oraçn.s o. Deus! Dlz v. Ex. 
não foi sómente a.pertada., foi uma hora. an- que não acreditou em um :tb.cto relatado pe. 
gustiosa, porque o que eu via. dea.nte de mim, los jornaes, que 0 fizeram, entreta.nto por 
nüo eram os soldados, mas o ludibrio lanr;ado inspiraçoes do governa.. que teve necessidade 
iJ. dignidade da. patria; o que via deante de rta.s aleivosias, pa.ra. desde logo não se desoo
mim era a soberania. do meu estado humi· brir e commentil.r 11 enormidade de suas vio-
lhada, a Constituição rôt.a. e a Republica. Fe- lencias. · 
derativa substituida. pela. dicta.dura. (.tpoia- Oh! Sr. presidente, tudo isto é doloroso, é 
dos; bra11os da minoria.) d · te v Ex comprehende qne 

Está., Sr 'presidente, porque na-o :t1ot' só- eprlrnel\ ; ma.s · · -. é preciso que eu nada occulte pa.ra perfeito co-
mente uma hora apertada.. foi uma. hora an- nhecimento dos acontecimentos. 
gustiosa para mim; e então com, esta. serení· Esta vamos cercndos por 80 pr~ça.s d~ !Mlli· 
dade que dá. a conscienCia, debaixo da· cia, si não era maior 0 numero, 
quella. tremenda. vóz de prisão, suppondo Eu e o Dr. Clima..co Barbosa. dissemos: Se-
mesmo que ja se ia... nhores, paro. que'ta.manho a.pa.f3,to! não pro-

O Sa. ZA.MA-0 f.a.cto era novo~ Será. o curamos resistir; esta~os de51!ormados. 9 ea
anico ne..'"te paiz ~ Pois o 3 de novembro não pitão Miranda. havia se separado d~ nós, con
dista.va apenas 20 dias~ (Apartes e contesta- tinuando a ca.minha.r pela. rqa. dos InvalldQl. 
ções 1leheiJ1e~tles.) Das praças, 40 nos cerearam e a,s ()~tras Al~g!. 

O SR. PRESIDENTE-Attenção; . peço. aos no- em busca do capitão Mil'a.nda. 
b d •Ad - · E assim cercados, com as espinga.rd.aa a.pon-
res epu .... 03 que na.o mterrompa.m 0 tadas, em meio de 40 soldados, fomos 90ndu

orador; quem tem. a paJa. vra é o Sr. Seabra.. zidos pari\ · a; policia., ~pé, como ver<Wl$'08 
O SR. Z.u.u.-~tes eclypses de memom. réosde policia!! · 

doem-me na. vida pu9lica, (Apartes e contes-- No tra.jecto ouvimos tres d~ga.s, 8.Q que 
tações.) disse o Dr. Climaco, com a ma.ior 'tranq~-

Sa. SEA.BRA-Sr, presidente, v. Ex., a. dade: Mataram o Miranda; e se nos respçm
casa., este pa.iz, quantos me ouvem, vêem com deu: Tanto me~hor I ds,ia-se fa~et' o me.tmo. aos 
que caJ.ma estou procedendo ; devo mantel·a, senhores: (qra11-d~: se»Saçao.) . · 
porque quero que se 1'a.ça justiça.; a justir;a Cheguei 8S3im á policia; 1& a. accumu.llgão · 
11ã.o se alimenta. com a. violencia. ; pelq contra.· de tropas era. extraordil\&ria.. (Ha "!'l aP.'lrte.) 
rio, a justiça é se Y'era e serena.. · Tra.zendo estes fa.ctos pa.l'lt. o reci~tto ela. Çtr · 

Sr. presidente, no dia. 3 de novembro o ma.ra e ao conhecimento da nacão intémlo, nM 
marechal Deodoro tinha dito aó pai~ que não tenho outro intuito, senão cumprir Q <lllY~J' 
ba.via mais congrêS30; no dia 23 o governo de representante da. nação; es~ ca,d~~ não 
a.ctual subia. em nome da legalidade, e, no di~~o ·pertence a. mim, nw.s ao estadQ que m~ el~q. 
seguint ' • rasgava. a Constituição, ainda em EUe deve saber como é tfl).tada 111 s~ 80~ 
nome da legalidade l rania ! · · · · - · · · 

Que differença profunda., radical, abysma.l, Qua.ndo entramos peia policia. assim arra.s-
entoo os dous factos l (apoiad11s) tados, lá. estava. o ()bele da policia em um ver-

O dadeiro chariuari: entra. va, 11ahla. de uma pa.111o 
di vel~R, Joio SIQUEIR.A. - Isso é irrespon- outra sala, ~'barra~ nas mov$;· em1.1JJ1., Jl&· 

recia louco ou um possesso. . . . . 
. q SR.._ SiA.BRA:...... Sr. presidP-nte! &. vista da. 0 SR. . .A~~l'O J?E Fl<Efl.'A.S-~~ ch.efe, foi 
~timaçao formal que me a.p~tlo~ o ilOra.- !:lemittido wr i,Jlepf,o. (ApoiadQ~ ~ n40 aflg"' cao, eu e o meu conega., · C~ Ba.rl!ose,," ~.) · · · · · .'i! ·· 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 1810512015 11:46. Página 26 de 37 

440 : Sessa.o. e.m 20 de Setembro de· 1892 

'. os~. SAUP..uo ·FERR..u-V. Ex .· nãopóde[Itamaraty já oDr.- chefe de policia. me ha.
dizer J.SSO. (Ha outros apart,s.) via mandado conduzir para a llrigada policial 

O SR. PREsiDENTE _ Peço aos nobres tendo até nessa. occasião a gentileza. de me of: 
deputados !}Ue não i~terrompam ao nobre ferecer um carro... . . 
orador. Está se approxunando o :fim da hora. O SR. SAMPAio FERRAZ-Pois a mim não 

O SR. S.un>..uo FERRAz dá um aparte. otr:ereceram cousa nenhuma; fui trazido a pe 
A ate ao arsenal de guerra.. Nem me offerece· 

os~. SEABR.A. -A camara ve 'que ~u ra.m tilbury quanto mais carro. (Trocam-se 
cumprmdo um ~arado. dever. E o proprto vehem'e11tes apartes). · · · 
nobre deputado pela capttal Federal.que vem · . 
dizer que nós eramos assassinos. · O SR. P.et:ES:WENTE-Peço aos no~res depu. 
· ·o é... s· >InATo F Eu - d' . to tados perrmttirem o orador pros~au1r. =· ........-..... ERJU.Z - nao tsse 1s ; . . 
disse que o Sr. ma.recha.l Floriano sa.l va.gua.r- 9 ~. SE ABRA-Sr. prestdente ~ ~,orque os 
dou a Republica.. pnmetros presos, refiro-me as prtsoes arde· 

. nadas pelo marechal Deodoro, foram conduzi-
. O SR. SEABR.A- F1que V· E~· certo que dos a. pe, nôs tambem deviamos sel-o! não se 
apezar do seu telegramma, na.o est:ou mo- diga. que faziam justiça, digam que se usava. 
lest&do co~ V. Ex., PDI'Q.Ue era. posst~el que de uma. violencia de uma represa.lia ! 
V. Ex. esttvesse convenmdo de que nos que· . ' . . 
ria.mOS a alteração da. Ordem. S~ • pr~1de~te, promett1 dJ.Zer a Verdade a 

Mas continuo. Nessa. occasião , chega;va. na.çao_,het.de ~uel·a toda.,pll.l'n. que se faça. com
gra.nde força de cava.lla.ri.a.. Eu estava. a.inda. pleta.Justiça.a.q_uellesquefora~ presosedester. 
convencido de que sa.hiria. da.lli para. a tranq u u. rsfOS. N ~ pohcla. se !Ido gel).tilmente tryLtado 
lidadedeminha.ca.sa., convencido, como~tava., pe~o delegado Goldsmith, pedt que ~e derxasse 
de que ainda. a.s leis de meu pa.iz nã.o estavam pelo menos. a.com~a.nba.r o De. Clin;ta.co Bn~· 
tão atropeladas, que não fossem em um mo- ~· qu~ tinha s1do meu companheiro de prl· 
manto tão barbaramente su1focadas. Che- sao, ped1do a. que S. Ex . amavelmente cor· 
gando á.janella., o chefe de policia,que assistia respondeu; mas, quando ~'!tramos ~o carro, 
.ao estender das tropas, disse-me : -Retire-se, ac?!Dpa.n~ado!!. por um ca.p1tão, e mrus outro 
Sr. Dr. Sea/;ra, pof'que alg"ma dessas cara- ~Ilita.r Cidadao, e o carro se punha. em mo
binas pode disparar e matal-o. (G·rande sen- VJmen~, um daquelles que n~ aeompanha.· 
saçao.) Eu retirei-me. Fstava presente na. va~, v1rou·se para. o Dr. Climac~ Bar~. 

· policia. um collega nosso, o Se. Vinha.es. Di- e disse : o Sr. como seu comp::nhetro devtal!l 
rigi-me á S. Ex. e pedi-lbe que fosse ao Ita- ser. fuzilados ( ~n_o\me sen:;açuD) Era. .!lo prl· 
ma.raty desfazer aquelle engano metra ameaça.,dirtgtda a. homens que Ja. esta· 

' , ·. va.m deba.i.x.o da. guarda da. policia, a homens 
O SR. VlNBAES -E e:xacto; fut. que estavam completamen~e des:J.rmados! 

· O SR.. SEAllRA - V. Ex. disse-me que só Se nos conduziu para a brigada policial. Sr. 
espera.va. o cav!"lo, porque estava. de botas e presidente. Devo dizel·o, para honra da poli
esporas, pa.ra. ~r ao Ita.maraty arrancar d~ cia. de nossa terra, para honra dos brios 
mãos da pollcm um representante da na.ç11.o militares, ahi, o cornmandante e dignos offi· 
preso ! cia.es da brigada, trataram-nos como verda-

0 SR. VINBAES- Fui, e cwnpri o meu deiros homens que se compadeciam, e sere-
dever. · voltavam deante . de semelbante · violencia.. 

O . SR. SI!:Al!R.A -Estou expondo um facto, Aquelles dignos otncla.es comprebenderam · 
. e V. Ex.. o esta comprovando. o que eu perfeitamente que, si criminosos fossemos, me· 
· digo é que . entendi-me com· o meu collega., reciamos respeito,desdeque esta.vamossob sua. 

afim. de que ·este livrasse este pa.iz e a his· guarda ! · · . 
t.Oria. bra.zileira. de tamanha ignominia ! .Alli não nos faltaram cuidados, não nos . 
. O SR.. ZAMA.-0 Sr. Vinha.es fez muito bem; faltaram mesmo affeições! 
porq~e depois de 3 de novembro andou sem· E quando, ja pelas quatro horas da madru
pre pJ.'OCill'ado para ir pà.ra. 'Fernando de No- ga.da.,procura.vamos conciliar o somno,sahindo 
ronha. . . . da. sorpreza de semelhante attentado, no qual 
. ·O SR.. SEA:BM-Estou convencido que o no

bre _oollega. compriu o seu dever. 
· o. SR. VINHAES- Como costumo 5empre 

·cumprir. 
. . O SR. SEA.BltA.--Nã.o precisa. esta indignação. 
Estou convencido que o · nobre . collega. cum
priu o seu dever ; que.ndp foi a{) paJa.cio de 

mal podíamos acreditar, um capitão da po· 
licia, veia acordar-me delicadamente e mur· 
murou-me a.o ouvido, que eu devia levanto.r· 
me ; porque tinha de ser transportado p&1'8o 
bordo de um navio de guerra . 

Acordei oobreaaltado, vesti d' pa.letot que 
a.pena.s ha.'Via. daapido, porque a.te estava dor
mindo calçado • • • •. · 
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0 SR. SAMPAIO FERRAz-Isso o proprio ex- 0 SR. SEABRA.-DeVO em abouu Ja. verda~e, 
imperador jà sotrrnu. (Apartes). dizer: taes foram os insultos, tão graves as m-

O SR. SEABRA.-Não estou com a minha na.r- jurla.s de:-gatunos,-ladrões e assassinos, que 
rativa otrendendo ninguem, estou simples- o capitão, commandante u~ escol~, '\'Olto~-se 
mente fazendo uma narração sincera e leal e disse energicamente: nao admitto que .m
dos acontecimentos, á consciencia. publica ; a sul tem os presos· · · 
historia e que julgará. . 0 SR. BELLA.R~fiNO DE MENDON~.A. (dil·i_qin- . 

do-te â maioria)-Está ahi uma testemunha. Por ora. limito-me a historiar os factos ; 
quero e devo narral-os taes como se passa- O SR. SEAl>B.A- Continuando os- insultos; 
ram; 4eixo ao philosophohistoriador os com- continuando os apôdos, o bravo m.ilitar,aquel
menta.rios . .A sentença. ficará. para 0 juizo des- le que não queria deshonrar a sua farda., con· · 
a.pa.ixonado do fUturo. (Muito bem). sentindo que se inJ~riassem a. pre~s confiados 

Quando sahi para fórado quarto em que me a sua. guarda, repltin a admoestaçao. 
ll.Cbava.-e estava convencido de que só eu e u11 SR. DEPtiTAoo-Quem é esse ofll.cia.l? 
o Dr. Climaco Barbosa esta.vamos presos- b d 
vi-me deante de uma pleia.de de homens dis- O SR. SEABRA.-Não me lem ra a.gora o 
tinctos e mustres. Vi o grande jornalista., seu nome. 
aquelle que tanto se bateu peJa liberdade dos o Sn. EPiucro PESSOA- E' fa.cil de averi
escra.vos e pela. Repnblica, José do Patrocínio, gua.r . 
em pé no eorredor ; vi ta.mbem aUi um UM.~ voz-ser-.!. 0 capitão Bin.nchi 1 . 
professor ~a Faculdade de Medicina do Rio, o 
Dr. ca.mpos da Paz, a quem alias eu quasi. não O Sn. SEABR.A.- Justamente, foi o· capitão 
conhecia; e mais o Dr. Dermeval da. Fonseca., Bianchi. 
redactor da Ge&;;eta de Noticias, o. Dr. Pardal Sr. presidente, não procurei saber quem es 
Malet redactor do Combate. ta.va. no arsenal. 

Communicou-se·nos que devíamos ir para Disseram-me que era um batalhão patrio-
~rdo de um navio de guerra; mas.quem po- tico disseram-me que eram moços da.s acade
dia. suppor que aquella hora. da noute, depois ·mia~ disseram-me que eram policias disfar-
das agitações ~m que o espirito mal comp!e- çados. ~ 
hende o S?tfnmento que_ vae pelo cora.çao, Moçosa.ca.demicos! ... a mocidade ... essanao;e 
quem ·pod1a supp~r que nao se nos offerecesse não, porque ella não está. acos~umad~ a pra
ao menos um mew commodo de tran~porte ~ ! ticar villanías l e não, J)Orque na.o podia e nem 
Mas não, Sr. presidente, 120 praca,s armadas, pó de procurar macular a honra. e a dignidade 
e ~ÓS DO ~9!0 deltas, assim fomos desde a aa.quelle que gastou u~a vida ~feira em de
brigada polimal ate ao Arsenal de Guerra, fendel- a ! !. • . e não, mil vezes nao, porque á 
em cuja. porta. estava nos esperando uma. mocidade e sempre generosa, altiva., e não 
metralhadora_! ( MurmuriQ e stmsaçl.lo .) sabe offender a quem não se pôde def~nder ! .•. 

Felizm.ente,parece que a metralhadora teve Não, não era, não podia ser a. mocu:Lade das 
compaixão dos cidadãos desarmados que alli escolas; era.. Sr. presidente, essa. ~ba. anony- • 
chegavam eooolta.dos por 120 praças! ma., (apoiados) que cerca e rode1a os go'\'er-

E · ....__ a.l' (S ) ·nos, nestas occasiôes, e supõe que presta--lhes 
assun en ... doWOS no arsen . ensaçao . de serviço desres=itando e insultan-

s 'd . te . - . I d um gran ... -r . prest en , e l.Dlposslve escrever-se o do a quantos lhes cahem no desagrado. 
qne_ estes ~omens, o que nós . supportamos A(irial, depois de tão grandes ma.rtyrios, de 
entao, depOis de arrastado~, em m~rche mar- tantos soffrimentos para. homens, que, nem ao 
che, a horas mortas da noute, pela. Cldaue ! menos tinba.m o tempo preciso para compre-

Bem disse,Sr. presidente, o grande patriota., hender bem e nitidamen~ a ~ituação, d~te . 
autor do requerimento de habeas corpus, era ~e t~nt?s factos e:rlraordinar1os, e quas1 que 
na-Semana da Pairt;úo ! lllCl'lV91S, deu-se a voz de embarque. . 

- . . · . , Caminhamos, sempre acompanhados pela 
Os ~10res msultos, os ma1ores apodos nos força. e pela turba anonyma., ate ao cães, e 

;oram urogados, logo que entramos no ar- ahi feita a chamada. dos presos, na occasião , 
ena.l. em que tínhamos de passar ~ra. o e~eal~r que . ' 
O S:a. JoÃo DE SIQUEmA-AS esposas dos ge- nos devia conduzir, como atnda nao tivesse 

neraes que foram dar-lhes os ultimos abraços, apparecido a aurora, para fro~x~mente . alu~ . 
foram insultadas. mia.r esta scena. edificante e Clvilisa.dora, fo1 · 

O Sa. BEvn.A.QUA.-N"'ao é exacto. accesa uma la.nterna.,a qual era posta. no rosto 
, de ca®qual dos presos que embarcava..!! ... 

VOZES-E exact.o. (Ha outro& apc~rtes). (profunda sensação,) _ . 
O Sa. Pru:smm-.'1$-Está. com a. pala.vra o . E.devo observar, Sr. Presidente, até ~ 

nobre deputado o Sr .• Seabra. . · . occa.'liào, nem mesmo, ao menos, se. :p."''C~u 
~v.v . , 56 
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saber como se chamavam aquelles que assim 
eram tratados ! ! ..• 

De modo que seria possível prender.se, !ob 
o nome de ,Tose do Patrocínio, .~:eabra, indi· 
-viduos de nome düferente ! ! 

Nem mesmo a identidade das pessoas se 
procurou veri!lcar ! 

Não é tudo isto tão natural, tão liberal, tão 
patriotico, Srs. representantes da. nação ! L. 

Não será tudo isto, o que ba de mais per
feito em mt~.teria processuo.J ~ ! 

Não se tratava da segurança do governo ! ~ 
Desde. então, pouco importa ; seja ou não 
representante aa nação, jornalista ou quebra
dor de pedraa, pouco importa ; precisa.· se de 
victima$ ; 8 mister mostrar, ostentar força, 
:poder, arbítrio ; o direito desapareceu ; a 
Justiça é uma palavra, a lei uma figura de 
rhetorica ; a constituiçã,o \liD phantasma para 
amedrontar crianças ; as formulas proces
suaes. uma. ninharia..... é o domínio do 
farror ,- e que as victimas se contentem em 
se lhes poupar as vidas e as propriedades !! ... 
(grav.d e .oensn çr1o). 

E a Republica esta em pa.z, e o governo 
forte! !: .. 

vida pela. imprensa, e esta ficou erlincta.• 
porque foram presos todos os jornalistas ! 

Felizmente a limpa não foi completa, porque 
ainda ticaram os br~~ovos Luiz Murat e Marti
nho Garcez. 

Era. preciso contar com maioria no Con
gresso, e foram presos representantes da 
nação ! (apoia,lo•.) 

Era preciso dizer e afflrmar que nã.o foram 
estes os motivos que determinaram os actos 
de violencia. praticados, e, foram presos ou
tros illustres cidadãos, que nem ao menos, 
estiveram presentes á manifestação, e dous 
dos qua.es estavam até em viagem para o Rio 
Grande do Sul ! ! ... 

Pois que! houve uma conspiração, entre 
pessoa.s que não compareceram para realiza.l-a, 
entre pessoas que mal se conheciam, o que 
devia fazer o governo ~ Prender e desterrar .. , 
E tudo isto, no regimen republicano, na. Ame
rica, em pleno seculo 19! !. . • (mtlito bem, 
muito bem.) 

Afinal, Sr, presidente, chPgà.mos a. bordo 
do Aguidaban, onde ja eucontrámos o illustre 
coronel Menna Barreto, r epresentante da. 
nação, e que ibi retirado para aposento espe-

0 meu nome já. nem sabiam!!... cial, por dever ftcllrincommunicavel. 
O S~t. R.ETmmA.-0 ma.recha.l Almeida Bar- Ahi fomos acommodados e aloja1os,nós,e os 

reto foi chamado por um -tenente por José de mai~ que foram chegando, ao todo 13 ou 15, 
Almeida Barreto. em um só a,posento ou beliche! (sensaçao;. 

O Sa. SEABRA-Na. policia, disse .. me o dis- Dormimos no cbão ; a cama unica que ba-
tincto delegaqo o Sr. Goldsmith que o bravo 1 via. destinamos ao Dr. Dflrm~vaJ da ~onseca, 
coronel Menna. Barreto havia se dirigido á. que era. homem doente, e nos dorm1mos cw· 
Pra.ca da Acclamação para. insultar o Presi- ·cumulados uns sobre os outros naquelle chão 
dente da. Republica. mesmo em que cuspíamos e cuspiram. (Sus· 

Protest!li contra. $emelhante asseveração e surro·) 
affirmet ser impossível, po1•que a. ·manifesta- No dia seguinte, 11 horas da manhã, um 
ção !LO general Deodoro tinha-se dissolvido na , dos meus companheiros de soffrimentoa e 
rua do Ouvidor. O Sr. coronel Menna. Bar- ! martyrios pediu o que comer; e o immediato 
reto, disse-me depois, que elle tinha acampa- I deste vapor disse que nã.o tinha ordem para 
:nh11.do a mueica. ate a Praça da Acclamação, dar comida, mas que elle ia arranjar qual· 
afim de, Jl(.ll' dever de delicadesa, levai--a ao quer cousa. 
quartel, oude_ e!lcontrâr~ o marechal .. que de o SR. BEVILAQUA-Passaram tanta fome que 
bonet _na. mao dava VlVas ao exerc1to e aos voltaram tão gordos. (I,ter,.,mçaes e protestos 
ba.talho~s formados. · ) .. ,.. 

O Presidente da. Republica na frente das 1lehementes. . . . . 
forças, dando vivas! 1.,, VoZEs-Este aparte ha de ficar consrguado 

· nos Annaes. 
· Devo notar esta circumstancia ; quando o . 
povo voltára da casa do marechal Deodoro. O "R. SEABttA- Peço a V, Ex., Sr. pres1· 
já as tropas estavam tbrmadas deante. do I dente, qu~ mande consignar nos A~naes o 
q~artel; portanto, este aparato bellico, nã.o, aparte do _nobre deputado pelo Ceara i não 
:tb1 provocado por nenhum facto extraortli- ! responder-ei a S. Ex. . 
n"rio_; precedeu a pratica de qualquer ~c~ o SR. PI\.E~Sll>ENTE- v. Ex. esgotou a hora 
que st podesse l'epu~a.r reprovado ou cri®· de um quarto ; para proseguir no discwso 
noso; o que quer dizer eloquentemente, que precisa ped1r proroaação á Camara. 
nós fomos victim,,s de nma. perfeita. cilada; . · .. · 
fomos víctimas do mais pel'feito e bem "Dm- O SR. SEAERA.- ~· Ex. faça-me a flnesa. ~e 
binado plano; nã.o fomos nós que conspiramos consultar a. Camara. ~e me conc~e prorogaçao 
contra. o govemo, fui este que conspirou con-\ da. hora para conclw o me~ ~S9lf!'SQ~ . 
tra. nós •. Er& mister termina.r>,a opposiçã.o mo-- O Sn.. PRElaiDENTJ-Por. que tempo j 

• j 
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O SB.. SEABRA.- Por mais uma, duas, tres 
horas, em fim :pelo tempo que for sufficiente. 

(C.m>"Ultada a casu, cotlcedf: a prcn-ogaçüo.) 

0 SR. PRESIDENTE- 0 Sr. Seabra póde con· 
tinuar. 

Ahi levamos, Sr. presidente, tres dias. de 
1 O a .13, sempre do mesmo modo, so:tfrendo 
as mesmas privações. Bem acolhidos e a1fe· 
ctuosa.mente trt~.tados pela briosa officialidade, 
mas sob a mil. i!llpressão do procedimento do 
immediato daquelle navio. que quero crer, 

O SR. SEABRA.-Sr. presidente. no logar agia impulsionado pelas informuções e ordens 
onde estavamos viamos a officialídade do na- que recebia. do governo. 
vio fazer suas ref,•ições, e depois, ioda aquella Si se conversava alto, ahi vinha a obser. 
comida misturada e que ja não prestava, era vação de que em uma. praça de guerra não 
enviada para nós, que devíamos comer os se admitte semelhante (alta de l"espeilo ; si 
mtos da mesa. (grar~tle seHsaçiln.) se Callava. ba,ixo. immediatamente si era 

Eu não, não acceitei. porque não podia. observado de que era prohibido fallar assim, 
comer deante de tanta. tyrannia. porque não porque era. pos:;i vel que si estivesse tramando 
podia. admittir que no roeu paiz, neste paiz alf{uma. conspirJ.ção ! ... 
gl'ande e generoso, pude~se si aninhar no co- Não sei, co:no se não prohibiu que estive8· 
ração brazileiro tanta perversidade, ao ponto semos calados e silenciosos ; era o unico meio 
de querer-se que nos utilisa.ssemos daquillo de sermos por qualquer !brma., reputados 
que resta-va ou crescia ao necessa.rio para revoltosos. em um navio de guerm I ..• 
satisfazer os appetltes dos officiaes de bordo! Ao irmo~ para bordo do Pcrna,lb«c:n, fomos 
[sussurro.) . abraçados por toda a tripola.ção com movido., a 

Devo, porem, em abono da verdade, affir- qual formo!! em cima. do navio. Cuega.dos a 
mar-, Sr. presidente. que a culpa niio foi dos bordo do navio carcere, escoltados. o primeiro 
ofliciaes, porque estes foram muito gentis acto que revoltou-nos foi a chamada. dos 
para comnosco; trataram-nos com a maxima presos por esta forma: «Jose de Almúda. Bar
distíncÇão. Tudo era. ordenado pelo imme- reto ! Jose Clarindo de Queiroz :. ! E assim por 
diato do navio. deante. De modo que não eram m·ois ma.re-

Devo até tornar saliente a. circumstancia. chaes, não eram mais o.quelles homens que 
>eguinte: tinham. defendido a. honra ria :patria.,quenunca 

No dia immediato, quando alguns aspiran- tinham visto tremer a espada na bainha 
tes que estavam a bordo, tiveram de retirar· qua.ndo a patria. estava em pel'igol! •• era.m 
se, abraçaram-nos rom as lagrima~ nos olhos. réos communs, vulgares, entt-egues a. suba.l

E esta e a defesa. da nossa briosa marinha! ternos encarre,"'D.dos de levai-os ao desterro 
Não foi a. marinha brazileira que p1·at:cou e de d~srespeita.l-os l Onde está a disciplina do 

semelhantes actos, não; foi um apaixonado, exercito? Onde estão os seus brios, que elle 
foi um fanatico. Qual a classe que deixa de sempre soube manter? E' pos$ivel que o Pre· 
contar seus mãos!!... sident.P. da Republica,um general, conhecedor 

Ha, porém, um facto mais extraordinarlo e da disciplina militar, consentisse que generaes 
mais revolla,nte :- esta vamos 13 homens em do exercito com o corpo coberto de cicatrizes, 
uma só sala, em um quarto apertado. e no fossem guiados por infedores do exercito, 
dia seguinte, ao rufar dos tambores, si nos que 111es r1ã0 respeitavam ostitulos, nem as 
disse pelos ventiladores do navio: '!lae come· glorias~ 
çnr o f'u:ilr.rmento ! ! . . . Devo dizer que o Sr. Dr. CampQS da. Paz 

De tal ordem foi essa ameaça que o coronel protestou ao chamar·se seu nome; e dtsse : 
Meuno. BliJ.·r'eto tratou de fardar-se, e brava- Ca· rrp11s da Paz, não; D r. Arthur Campos da 
mente, esperou :pela hora do supplicio. (Pra· Pa:.. Não consentiu que lhe negassem. um 
fu,,da ser•st~çüo.) titulo que tinha conseguido com esfor<;o:s e 

Em, porem Sr. presidente a chegada de trabalho, um titulo que alei lhe ga.raotia. 
lllna patente superior da marinha, em hora A 13 de abrir, quarta-feira de trevas. á.s 4 
que não era a. designada para o rufar de·tam- horas da tarde, depois da chamada dos grj!.n· 
bm·es, de modo que se procurou nquelle acto des crimino>os, dos perturbadores; que não 
extrao~dinario, pa.ra augmentar·s~ a affiic~ão sabiam fazer perturbações, vimos, saudosos, 
aos affiictos. E devo dizer que ate os proprios deO'apparecer a cidade do Rio de Jt~J~eiro, 
officiaes de bordo. aquelles que estavam de onde tinham sido ·calcados os nossos di· 
sentiuella. suppuzeram que alguma causa reitos, onde tinha sido atropellada a. jus
ex:tm.ordinaria. se hia passar, a. vista daquella. tiça, onde tínhamos sido victima,s da. mais atroz 
nGticia dada pelas ventiladores, e do toque prepotencia; e sahiu o Pet·Mmbuco, ainda -;;a- · 
ex:tl'aordinario de reunir. bendo todos que iamos sob a ameaça de. unp.a. . 

Com voz sinistra, voz de carrasco. diTa-! carta de prego ! · 
cerante, repetia tl'es vezes a sentença, até que Diriam alguns, mas faziam-o alegremente 
'U!ll dos meus· amigos, teve a coragem de e com a consciencia calma.:-E' o fuzilamento 
dize1•: pois qW1 comecem? estamos :prpmpi:Qs. no alto mar. Levamos cito longos di~ e oiw 
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longas noutes ate ao Pará; porque devendo o Mara.patà. Attendam V. V. E. Ex. a. que não 
.Pernambuco, que é do Lloyd, tocar em Per· .houve incommunicabilidade no Pará. 
nambuco, onde deve tomar pratico, o governo Porque razão o governador do estado do 

.impediu isso, ordenando-lhe que não parasse Amazonas, dava essa ordem 1 S. Ex. estava 
sinão · no Pará; de modo que se arr iscou a tão seguro da popularidade do seu governo, 
vida de tanta gente, somente para o vapor porque não consentiu que um punhado de 
não demorar algumas horas, senão alguns divergentes de S. Ex. , viessem dar-nos o Ul
minutos,em Pernambuco para receber pratico, ti mo abraço e incutir-nos coragem ~ 

·indispensa.vel para evitar-se as grandes dil- Ficamos em Marapa.tá. até ao dia. seguinte. 
:fi.culdades da viagem para o Par&. Nesse dia a instancias do Ctlmmandantc mi-

Sr. presidente, durante a viagem. appello litar, o governador consentiu ·que o navio 
para os dignos officines que nQs acompanha- subisse até defronte de Manáos, conservand~
va.m, mantivemos o maior respeito para com se incommunicavel. 
a escolta.. mas tambem a maior serenidade e Quando o vapor Pemamvuco entrava. em 
a mais delicada altivez ; tendo sido bem tra- MMtáos, uma lancha. com alguns amigos veiu 

·tados por toda. a officia.litlad.e, á excepçiio do sau•la.r-nos e mesmo de longe foi amea.çad:~., 
commandante da escolta, violento, e que se de modo que fomos os primeiros a acen:~.r 
comprazia. . em la.nçar gallinhus no Oceano, eom os lenços, afim de evitar que os nossos 
para. vel-as morrer! amigos fossem morros a billa por ordem do 

Esse, a.té disse no machinísta Oscar, o mes-- comma.ndante. 
mo que de volta da viagem foi chamado para Quando entrámos am Ma.n<ios, a. unica. se
depor na }lOlicia, que tinha ordem para. ao nhora que pude visitar-nos foi a sogra. do 
.primeiro movimento mandar-nos fuzilar. di"'no Sr. Pi<i. de Andrade; e essa s~nbora. 
Está ahi o ma.chinista Oscar que póde teste- q~ando foi a pa.lacio pedir a. precisa: licença 
·munba.r isto que alfirmo, C3.Sú não seja ba.s· para visitar 0 mustre prisioneiro e levar 
tante significativo, para depor .contra esse para terra sua. filha., senhora delle, foi-Lhe 
omcial, o facto de no Pará, esse mesmo mi- offerecida pelo gove~.•nador uma taça de 
litar .lançar um formidavel golpe de espada. champagne 1 1 (Se;;s~çao .) 
sobre um visitante que queria. ver-nos e abra.· _ . • 
ça.r-nos, e o facto mais significativo ainda de O SR.. ~o-~o DE S_IQUEIR.A.-Era a contm~açao 
no Amazonas ter cabido ao mar um mari- em Manaos dos msultos que desde a.qUL sof
nheiro . e elle' em altas vozes dar o signal de fria.m as fa.millas dos desterrados. 
alarma e mandar logo que preparassem espa.- o SR.. SJ::AllRA.-Iroa.gine V. Ex. ,Sr . presi· 
~s e revolvers, supp~ndo que era algum de dente, que dor ~ dessa digna se~hora, que, 
nos que tentava evadi.i'-se! quando ia pedir a esmola de uma licença para 
- . A não ser es~ offi~ül:l, devo fazer justiça ver a.quelle de quem se separava blv~z para 
amda. uma. vez a. offi.Clalidade que nos acom- sempre via.-se ludibriada com o· o1ferec1mentn 
pa.nhou, moços das escolas, verdadeiros bt'a- de um' copo de champagne, para brinda.!, 
.zileiros e que souberam r espeitar à. nossa des- talvez, com o delegado do governo,o triw'lrpb~ 
graça, e os nossos soffr1mento~: . completo da. legali~ad~ de 23 de no:vembro! 

Quanto ao commandante Dlllitar do nav10,o No dia. sea-uinte, distrtbmdos em differentes 
Sr. Espinola, não ha palavras que possam turmas cada um da nósseguiu o seu destino. 
e;xp~ a nossa. gratidão; foi a nossa. garan· Fomos 'para Cucuhy, outros foram ~ 
.t1a, disposto sempre a oppor-se a qualquer Tabatinga e outros :para S. Joaquim. Daqm 
violencia, por p~rte daquelle que commanda- por dea.nte, senhores •. só posso contar-vos a 

· va a escu~t.a; a.té mesmo no momento em que histeria de Cucuhy, h1stona de dolorosas an- 1 

este ma:rufestou o pro~.sito . d~ .acompanhar- gustias, que ha. de indi~a.r eternamente ~ta · 
·nos ate o loga,r do exil1o, diVldmdo a. escolta. nação e rer uma das pa.g1nas ne.,tTI'a.S da h!Sf.o. . 
·que ~ra de 40 e tantos officia.es, aqu~.e digno ria ~ republi.ca.. . 
Offictal teme!ldO qu~ não fossemos VlCtlm~ dO OS BELLAR NO DE MENDONÇA.-Ainda e 
'rancor do dito ofll.Cial, longe de suas v1stas, . R.. Y>ll • tad ~ 
.oppoz-se tenazmente, de modo que semelhante p~lor do que a que V.~- te~ con o. 
projecto não se realizou. O Sn.. SEA.BaA..:..MUtto- pe10r, porque ao 

Em viagem para. o Amazonas, e :proximo a menos tinba.mos aqui dêa.nte de nós homelli 
Santarém, encontramos o vapor OlirtrLa que con. quem convivesseiJ?OS. aq~i tínhamo~ re; 

. fez signal para.· que o Pe-rnambtJco parasse. clll'Sos para a nossa, al~mentaçao ; mas _lã, liO 
Pelo signal do Olindii·Comprebendeu-se que víamos a. negrura do no Negro reflectmdo ~ 

podia ser. alguma ordem do governo de Ma- negrura. dos nossos padecimentos, só víamos 
náos, e, realmente foi fundada essa supposi- a. impetuosidade da. sua. corrente. reflectlndo ~ 
ção, porque foi entregue ao commanda.nte um -impetuosidade de nossos sentimentos ; liO 
officio do governador, em que elle mándava tinha~os deante dos olhos a. en~hente assom
·que fica.ssemos. incomm.unica.veis · na· ilha ~e .brasa. das: suas 3.o"11B!l··que cresmam tanto que 
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ameaçavam afogar-nos,assemelhando-se assim 
á consciencia publica que se levanta. hoje, 
como uma maravilhosa en<:hente para 
abraçar-nos e aifagar-nos pela v~lta do exilio_ 
(Muito bem.) 

Não posso continuar, Sr. presidente, e 
si V. Ex:. e a Camara consentissem que eu 
deixasse a continuação para amanhã, muito 
]bes agradeceria. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. amanhã conti
nua.rti., querendo. 

O Sn.. si:.um.A-Portanto, vou concluir pe
dindo a V. Ex. que digne.se de inscrever-me 
p;u'(J. o expediente de ama.nhiL. 

Sr. presidente, acabando em Manaos essa 
ccmvivencia em que nós podíamos, entre 
ami!!:oS, trocar os nossos sentimentos e as 
nossã.s esperanças ; nesse dia amargurndo 
em que até o commandante militar Ct')ID· 
movido, chora.va, assistindo ás des.Pedidas 
de companheiros que eram arrojados a 
plagas differentes e á morte certa ; nesse 
momento, Sr. presidente, se me affigul'OU que 
jáma.is receberia.mo~ estes bafejos beneti
cos da. civilisação, q_ue nunca mais poderia 
'lir no seio da representação nacional vingar a 
dig;nidade minha e a de meus amigos; dizer ao 
povo que não podemos desmerecer da sua. 
confiança,que não somos esses a~<assinos, que 
temos a consciencía tranquilla, porque, si al
guma conspiração fizemos,foi essa conspiração 
que estou fazendo, deante da população, esta 
opposiçã.o constitucional, esta opposiçã.o racio
nal e patriotica, que devo fazer, na qualidade 
de representante da nação. Somos zeladores 
dos creditas. da R.epu}llica, da patria, como 
zeladores da liberdade do Brazil. (Muito bem 
d.a minoria.) 

Amanhã, Sr. :presidente, pintar-vos-hei 
~e outro quadro mais sinistro, mais te
trico ; mas tambem apontarei a grande com-
pensação que tivemos. · 

Consoladora compensação, senhores,foi essa 
que recebemos da. soberonia naciona.l,dessa so
berania que,JW> suas expansões generooas,nos 
seus-estremecimentos fraternaas pode afogar, 
sem matar, aquelles a quem o rio N~uro nã.o 
pôde afogar, matando; mas, afogar-nos como 
irmãos, em um diluvio de lagrimas, que não 
asphh:ião, mas fortificá o e o.lentão, lagrimas 
que nos vieram consolar e attesta.r que fomos 
i'ictimas de uma. injustiça e que a. nossa pa.
tria ainda não está corrompide..! ! (Grandes 
appiausos das qalerias ; muilo bem, muito bl;lm. 
o orador e abraçada e mttito felicitado par to• 
dos os deputados). 

O S:a.PR.EsiDENTE decla.ra .que a mesaa.ccede 
ao pedido do nobre· deputado.- · 

Vem i~ mesa a seguinte 

lJeclm·aç<io 

Rectificando o que no ])iatio do Col?{lressQ 
Nacional de hoje se verifica, declaro que as
sisti hontem a todas as votações que se fize
ram na sesslio da Camara e nomeadamente 
ás referentes aos requerimentos dos Srs. de
putados Seabra e Jacques Ouriqua., aos quaes 
neguei o men assentimento. 

Sala das sessões. 20 de setembro de l892.
Bella!•nú,1o Carnei1·o. 

Vão a imprimir os seguintes . 

PROJECTOS 

N. 203-1'892 

Reo'rr;anisa os seJ·Iliços dos Col•J·eios ela Re 
publica 

A commissão de orçamento tendo em vista. 
o desenvolvimento que tem tido o serviço 
postal da Republica, determinando a, admis· 
são nas diversas repartições, que o fazem de 
pessoal supranumerario e attandeudo aos en
cargos e novos s~rviços creados em virtude 
da ultima coavencão postal, julga impre
scindível a reorganisação do serviço dos Cor
reios da Republic..<t, pelo que é de parecer que 
seja approvado o seguinte projecto: 

ci Congresso Nacional decreta : 

Art. 1 . o O servio:.o dos Corre.íos é reorga
nisado de conformidade com as ts.hellas ns; 
1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, ficando constituída a Di· 
rectoria Geral como repartição central en
carregada da inspecç.ão e fiscalisação de todo o 
serviço na Republica, do e~tudo e resolução 
de trabalhos postaes e da correspondencia re
servada e creada. para· o serviço propriamente 
postal na Capital Federal e estado do Rio de. 
Janeiro uma sub·directoria, sendo o poder 
executivo autoriso.do a. expedir o regulamento 
necessario a todo o serviço, devendo : 

a) attender a todos os· encargos e serviçõs · 
creados pela uLtima. convenção postal ; · 

b ) supprimir as formulas de franquia que 
a. pratica tiver demonstra:do não haverem sa
tisfeito os fins de sua creação e emíssão, ou 
que· trouxerem inconvenientes ao serviço, 
considerando supprimidos os sellos especia.es 
para os jornaes expedidos pelos respectivos 
editores e substituindo·os por outro systema 
que · melhore esse serviço e melhor o íiscá.-
"~~ .. . 
.l.ll!\0 >. 
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c ) tomar medidas contra o abuso da ínn· 
quia otllcial creando para esse ftm uma for
mula especial e determinando os <:Mos em 
que a correspondencia officia.L nos estados 
deve gosar dessa franquia ; 

cl.) rever a tarifa postal alterando-a no 
que julgar conveniente, submettendo as alte
rações que fizer ao Congresso Nacional sem 
prejuiso de sua execução ; 

e ) estabelécer penas para a repressão do 
contrabando postal, ficando nessa. parte o re

. gulamentodependente da approvação do Con
gresso Nacio11al ; 

2 2' • dito3 a 3:800$000 .• •• . •• 
2 3°1 ditos a 3:000$000- .. .. - . 
8 Praticantes :~ 2:000$000 .• •• 
1 Are h i vista ... . .. .... . .. .. . 
1 Encarregado do museu e 

bibliotbeca ......... , ..• . 
l Continuo ... ......... ... . . 
l Servente, diaria 3$1)00, ... . 

I Contador .•. •. •••... .. . .•. 
2 .J•• officiaes a 4:800$000-, • . 
4 2•• d :tos a 3:800$000 · ... •.. 
4 .3"• ditos a.3:000'3000 . . .. .. . 

7:400$)00 
6:000$000 
16:000~ 
3:000$000 

2:000$000 
1:400$000 
l :280$000 

r) crear nas cidades de Santos, Rio Grande 
e Campanha ~ecções po:;taes com o . pessoal 
necessarlo, destacado das su b-director-ias dos 
respectivos estados, nomeando para cada uma 
dellas um thesoureiro e um fiel com 0 3 venci
mentos fixados. para taes funccionarios nas 
Sllb-directorias de 2• classe ; 

12 Pra.ticantes a 2:000$000 •• • 

8 :00®00 
9:600SOOO 

1 5:200:~000 
12:0(1()$000 
24:000$000 

1:400$000 
1:280$000 

g J crear nas sub-d irectorias ou dos estados,· 
nas secções e agencias posta.es caixas eco
nomicas postaes, regulamentando-as. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. -

S. R.-Sala das commissões da Camara dos 
Doputados, 20 de setembro de 1892.-Murae_s 
Barros.-Almeida Noguei1·a. -De,,.elrio Rt· 
beiro.-Aristides Jlaia,-Leopold,.. de Bulhões . 

. -Arthur Rios, relator.-Leite Oiticiéa,-Se
urino Vieira. 

TABELLA N. l 

DIRECTOR.IA. GER.AL 

Gabinete 

I Director geral. ....... . . . . 
I secretario .........•..... -
1 2• oftlcia.L ••• .••••••• ••••. 
2 Praticantes a 2:()()()$000 •... 
I Porteiro . .............. . . . 
2 Continoos a. 1:400$000 •. .. , 
I Servente, diaria 3$500 .... 

t• Secçao 

1 Chefe ...•........•.....• . 
2 .1 •• .otllciaes a 4:800$000 .... 
3 2•• .ditos a 3:8005,'000 . .• . . , 
4 3•i ditos a 3:000$000 . .. .•. 
8 Praticantes a. 2:000$()00 ..• 
I .Continuo . . . . .. ...... .. .. . 
I Servente, diarla. 3$500 ... . 

2- Secçáo 

· l .Chefe ..•. - •.•...•• · • - ..... : 
· 2 1 u otllci.a.es a 4:800$0oo·., .. . 

12:000$000 
9:000$000 
3:800$000 
4:000$000 
3:000$000 
2:800$000 
1:280$000 

6:000$000 
9:600$000 

11:300$000 
12:000$000 
16:000$100 
. 1:400$00:1 

1:2,80$1)00 

6:000$000. 
9:600$001) 

l Continuo.: .. ....... .. ... . 
1 Servente, diaria. 3$500 .••• 

Thes01traria 

1 Thesoureiro ........... .. 
2 Fieis a 3:()()()$000 ....... . 
2 Praticantes a 2:000$000 • • 
1 Continuo ............. . . . 
1 Servente, diaria 3$500 . ••• 

A.lntoxari(aào 

1 Almoxarife •. .•..... . • • •. 
4 Praticantes a 2:000$000 .. 
2 Serventes a 3$500 diarios 

TABELLAN. 2 

7:200$000 
6:000$000 
4:000$000 
l :400$000 
1:280$000 

4:80®JOO 
8:00~00 
2:560$000 

stm·DJREOTORIA DA CAPITAL FEDERAL E 
~ADO DO RIO DE JANEIRO 

1 Sub-director ..•.. . .• . • •.. 
1 Contador .. . . ........ ... . 
1 Thesoureiro .. . . .. ...... . 
7 Chefes de secção a. 6:000$ 
8 I•• officia.es a 4:800$000 •• 

16 2•• ditos a 3:800$000 • . ..• 
32 308 ditos a 3:000$0()0 . . .•• 
5 Fieis do Tbesoureiro a 

3:000$()00 .............. . 
10 Vendedores de senos a 

. 4$500 diariós ........ . • , . 
300 PratiCantes a 2:000$000 . . 

l Almoxarife .. -.... . ... . .. 
1 Ajudante . . ........... .. 
1 Porteiro ... ....... .... .. .. 
1 Ajudante ............ . .. 

270 Carteiros a 1:800$000 • ..• 
18 Contínuos a 1:400$000 •• .. 
18 Carimba.d.ores a 4$ diarios 
75 Servente~~ a. 3$50f> dia.riO! 

. 9:000$000 
7:200$000 
6:400$000 

42:000$000 
38:600$000 
60:800$000 
96:000$000 

15:000$000 

I6:470SOOO 
600: ooo.;ooo 

4:000$000 
2:4~ 
3:~ 
2:400.~ 

486:Q.OO$Oill? 
. 25:2oo$000 

25:680$000 
' 9Si~ 
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TABELLA N. 3 

StiB·DnuiCTORlAS DE ]a CLASSE 

1 Sub-director ............. . 
1 COntador . ............... . 
1 Thesoureiro ............. . 
2 Fieis do thesoureiro a 

2 : .(()0$000 ............ .. 
2 Chefes de secção a. 4:000$. 
3 I•• officiees a. 3:600$000 ••• 
5 ~·· ditos a. 3:000$ ........ . 

10 3'• ditos a 2:400$ ....•... 
90 Pra.tica.ntes a I :800$. • . . .. 
l Porteiro ...•.............. 

96 Ca.rteiros a 1 :600$ ...... 
2 Caríanbadot'eS a. 4$ diarios. 

14 Serventes a 3$ diarios ....• 
I COntinuo ......••....•.••. 

Minas Geraes 

l Sub-director ....... • ..... 
I Contador· ••....•••....••. 
I Thesoureiro ............ .. 
2 Fieis do ·thesoureíro a 

2:400$000 .•.•••...•.••. 
2 Ch~fes de secção a 4:000$ •. 
2 1" ofilciaéS a 3:600$ ......• 
4 2 .. dítos a. 3:000$ ........ . 
8 3"" dítos a 2:400$ • .•.. . • .• 

12 Praticantes de 1• classe a 
1:800$ •.••••... •..•• . • . 

24 Ditos de 2• classe a 1:400$. 
· 1 Porteiro ................ . 
8 Carteiros de 1 a classe a 

1:600$ .....•..•..•..••• 
16 Ditô3 de 2• classe a 1 : 400$. 
I Continuo ................ . 
I Carim.bador a 2$500 diarios 
8 serventes a 2$500 dlarios . • 

· I Sub-director ............. . 
l Conta.dor .......... · • • · · . · 
l Thesoureiro ............ .. 
1 Fii.lr .......... ; ......... . : 
·l l;inêfe ae secção ......... .. 
! · 111. ófilcia.es a 3:600$ ••.••• 
4 2-• ditos a 3:000$ ........ 
8 3"• ditos a 2:400$ ...•• · .•. . 

lO Pra.tica.ntes de 1" classe a 
. 1:800$ .... .. ........ .. 

:!0 ~U>s ~e za clas>9 s 1:400$-
1 l;lôrteiro. • .. . .. • .. • •. •• .• 

IO .Câ.tteiros de 1~ .cla.<>se a 
1:600$ .... • ••• ···' •.•..•. . 

7 :000$000 
4:800~000 
4:600$000 

4·800$000 
8:000$000 

1 o: 800$()0:) 
15:000$000 
24:000$000 

162:000$000 
2:400$000 

153:600$noo 
2:9-20$000 

15:330$000 
1:000$000 

7:000$000 
4:800$000 
4:600$000 

4:800$000 
8 :000$000 
7:200SOOO 

12:000$000 
19: 200$'000 

21:60= 33:60 o 
2:400 

12:1'. 00 
22:400 00 

1:0 . 00 
915SOOO 

7: 3'.20$000 

7:000$000 
4:81000 4:600 ·. 00 
i:4Q .. 00 
1:000$000 
1:200$000 

12:000$000 
19:20($)00 

~~= 2:400$000 

' 16 :OOOJ!OO 

20 Ditos de 2• classe a 1:400$. 
l Continuo .. •• . ..••. . ...••. 
I Carimlador a 2$300 diarios 
4 Serventes a.2$500 diarios .• 

Pernambuco 

1 Sub-director . .... ....... .. 
1 Contador ............... . 
I Thesoureiro ....... ... . . .. 
I FieL .......... . .... .. ; • 
l Chefe de secção .......... . 
2 I•• oflicia.es a 3:600$ .... .. 
4 2"• ditos a. 3:000$ . ...... .. 
8 3'• ditos a 2:400$ ....... .. 

10 Praticantes de 1 • classe a 
1:800$ . . .••.•..•....•.• 

20 ditos de 2• classe a 1:400$. 
l Porteiro ..........•..• • . . 

10 Carteiros de 1• classe a. 
l :600$ .• •.• ............ . 

20 Ditosde2• classea 1:400$ •• 
l Continuo ................ . 
1 Carimbador a 2$500 diarios 
4 Serventes a. 2$500 dia rios .. 

Para 

I Sub-director ............ .. 
I Contador •.••.• ••••••••.• 
1 Thesoureiro ... .. ........ . 
1 Chefe de secção .......... . 
1 I• officia.l ....•... .•......• 
3 2•• ditos a 3:000$ ........ . 
s ao• dito; a. 2:400$ ... ..... . 
1 Fiel do thesoureiro •• .. . ... 
I Porteiro ................ .. 
5 Praticantes de I a classe a 

I :800$ ............... . 
lO Ditos de 2"' cla.sse a 1:400$ 
6 Carteiros de I• cla.s~ a. 

1:600$000 .. ............ . 
12 Ditos de 2• classe a 1:400$ 
l Continuo .. . . . . .. , . ••...•..•• 
~ Ca.rimba.dor a. 2$500 diario5 . 
3 Serventes a. 2$500 dia.rios 

Rio <h-ande ·do Sul 

l Sub-director ........... , ... . 
1 Contador .. . , ............... . . 
1 Thesoureiro ............ , .• 
1 Chefe de secção ............. . 
2 1•• ofilcia.es a. 3:600$000 ... . 
5 2'>1 ditos a. 3:000~100 •.••.• 
6 3<>• dítos a 2:40ú$000 ...... . 
1 Fiel do thesoureire . ...... .. 

·1 i>ottelro, ....... ....... ..... . 
10 Praticantes de l• classe a 

1:8000$000 ........ , ........ 
m Ditós de 2n . classe a. l :400$ 

447 

28:il 1:00 
915 

3: 

7:000$000 
4:800$000 
4•600$000 
2 :400$000 
4:000$000 
7:200$000 . 

12:000$000 
19:200$000 

18:000$000 
28:000$000 
2:400$000 

16:000$000 
28:~00 

1 :000$00() 
915$000 

3:660$)00 

7':000$)00 ' 
4:800$000 
4:800$000 
4:000$000 
3:600$000 
9:000$000 

14:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

9:000$000 
14:000$()00 

. 9:600$000 
16:800$000 1·= 
2:74~ 

7:000$000 
4:800$000 
4:600$000 
4:000$()00 
, :200$ •00 . 

15:000$000· . . 
14:400$000 
2:~ · 
2:400JXIO 

18 :()(10$000. 
28 :()0($)00 
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12 carteiros de I• cl~ a 
1:600$000 ..... . ......... . 

· 26 Ditos de 2• classe a I :400$ 
l Continuo .. . ...• •. , ........ ·. 
I Carimbador a 2$500 di.a.rios 
9 Serventes a 2$500 diarios •.• 

TABELLA N. 4 

19:200$000 
36:400$000 

l :000$000 
915$000 

8:235$000 

SUB•DIRECTOIUAS DE 2" CLASSE 

i su b-director ............. .. 
I Contador .................. . 
1 Thesoureiro ............. .. 
1 lo offieia.l .......... , ...... . 
2 2•• ditos a. 2:000$ ....... .. 
2 3°" ditos a 1 :800$ ....... .. 
I Porteiro . .. . ... . ......... . 
4 Praticantes de I• classe a 

1:600$000 ............. .. 
I o Ditos de 2• classe a 1 :400$ 
3 Carteiros de · I• classe a. 

1:500$()00 .... . ........ . 
7 Ditos de 2• classe a 1 :400$ 
1 Continuo . .. .......... .... . 
1 Cari.mbador a 2$500 diarios 

· 2 Serventes a 2$500 diarios .• 

5:000$000 
3:000$000 
2:600$()00 
2:41)0$000 

. 4: QOO$!l00 
3:600$000 
1:600$000 

6:40QSOOO 
I4:000$000 

4:500$000 
9:g= 

915$000 
1:830$000 

4 Carteiros de Ja classe a. 
1:500$000 . •• .. •. .• • ••. 

8 Ditos de 2• classe a 1:400$ 
1 Continuo ..... . ........... . 
I· Carimba.dor a 2S>OO diarios . 
4 Serventes a 2$500 diarios 

Ama:;onas 

I Sub-director .......... . . .. 
I Contador ................ . .. 
I Thesoureiro • •. •..••••• .• • 
1 1• officíal. •.••.•.••••. •• •. 
2 2"" officiaes a 2:000$000 •••• 
2 3•• ditos a. 1 : 800$000 .. .. .. 
I Porteiro .. ...... .... .... . 
4 Praticantes de Ja classe 

a. 1 : 600$000 ...... . .... . 
6 Ditos de 2• classe a 1 : 400$ 
6 Carteiros de l• classe a 

1:500$()00 ............. . 
12 Ditos de 2• classe a 1: 400$ 
I Continuo .......... ... ... : 
I Carimbador a2$500 diarios 
3 Serventes a 2$500 día.rios 

TABELLA N. 5 

6:000$000 
11 :200$000 

900$000 
915$000 

3:660$0()0 

5:000$()00 
3:000$000 

~~=~ 4:~0 
3:600$000 
1:600$000 

6:400$000 
8:400$000 

. 9:000$000 
16:000$000 

900$000 
IH5$000 

2:745$000 

Ma1·anhã(} SUil·DIRECi'ORIAS DE 3a. CLASSE 

1 Sub-director ... : .... ... .. ; 
1 Contador .. . ... ... • · ..... . 
1 Thesoureiro .............. . 
1 1°. officia.l ......... . ...... . 
2 2•• officiaes a 2:000$000 ..•. 
2 3~ ditos a 1:800$000 ....• • • 
1 Porteiro ... .. ............ . 
4 ·Praticantes de 1• classe a.. · 

1:600$000 ............ .. 
10 Ditos de 2• classe a 1:400$ 
3 Carteiros de 1• · classe a 
. 1:500$000 ........... .. 
7 Ditüs · de 2• classe a I :400$ 
1 Continuo ... . .... ... ...... . 
1 Carimbador a. 2$500 diarios . 
4 Serventes a. 2$500 diarios 

1 Snb~irector ............ .. 
l Contador . . ................ . 
1 Thesoureiro ... .. ....... .. 
I 1° otHcial ......... · ...... · 
2 2"• offi.ciaes a. 2:000$000 .•.. 
2 3•• ditos a 1:800$000 ...... . 
1 Porteiro ............. . ... : 
4 Praticantes de .1 ~ classe a. 
. . . 1:600$000 •• ~ ...... ; . · •• 

, lO Ditos de 2" cl&sse a 1:400$ 

. 5:000$000 
3:000$000 
2:000$000 
2:400$000 
4:000$000 
3:600$000 
1:600$000 

6:400$000 
14:000$000 

4:500$000 
9:800$000 

900$000 
915:!:000 

3:660$000 

.A.lagôas 

1 Sub-director .. .. ........ .. 
1 Contador . .•..•.•.• •• . • .• • 
I Thesonreiro ...... .. .... .. 
I I• official ..... . .. .. .... . .. . 
I 2° dito ................ .. . 
1 3" dito . ....... .. . ..... .. . 
1 Porteiro ..... . . ........ ·~ 

lO Prat icantes a l :200$()00 ••. 
15 Carteiros a 1 :200$000 ••••• 
I Continuo ........ . .. . . ... . 
1 Carimbador a2$500 dia.rios. 
4 Serventes a 2.$500 diarios •. 

'Espirito Saflto 

1 Sub-director.. .. . .... ; . .. 
1 Contador . .. ....... .... .. . 

5:000S;ooo I Thesoureiro •••. •.•••..... 
3:()()($)00 1 ]o otficia.l. ......... .... .. 
2:6Ó0$000 1 2° dito .................. .. 
2:400$000 1 3• dito ...... ~ . .. ....... .. 
4:000$000 1 Porteir.o ............... .. 
3:600$000 7 Praticantes a 1:200$000 .. . 
1 :600$000 ·. 7 Carteiros a l :~ •••.• 
, 1 Continuo ....... : .. ...... .. 

6:-400$000 ' I Ca.rillibildor a.2$5QO di&rios. 
14:00()$000 2 Serventes ............... .. 

4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:700$000 
1.:600$000 
I :400$000 

12:000$000 
18:000$000 

800$000 
915$000 

3:360$000 

-4:000$000 
2:400$00> 
2:000$000 
1:~ 
1:700$000 . 
1:600$000-
1:400$000 
8:400$0 .. 0000 

·8:4()()$JOO 
800$000 
915$)00 

1!830$000 
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.Santa. Catha~·ina. 

I Snb-diréctor •............ 
I Contador ................. -
1 -Thesoureiro ............. . 
1 1 • official. .............. . 
1 2• dito ... , .•....•......•. 
I 3• dito ...•.•..•....•.•.•. 
1 Porteiro ............... .. 
8 Praticantes a. l :200$000 .•. 

10 Carteiros a I :200$000 ..... 
l Contínuo .•.•.•.•.. • •....• 
I Carimbado r a. 2.,<1:500 diaríos 
2 Serventes a 2,$500 diarios .. 

4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:700$000 
1:600$000 
1:400$000 
9:600$000 

12:000$000 
800$000 
915$000 

1 :830$000 

1 Thesoureiro .••...•••• , ... . 
1 1 o official. ........ o ...... . 
1 2° dito .••..•.....••...••.• 
1 Porteiro .••...•..•....•..• 
4 Praticantes a 1:200$000 .. .. 
6 Carteiros a 1:200$000 .... .. 
1 Continuo ................ . 
1 Carimbador a 2$500 diarios. 
1 Servente a 2$500 diarios .•• 

Goy~ 

I Sub-director ............ .. 
TABELLA N. 6 

S!1B·DIRECTORIAS DE 4• CLASSE 

1 Contador ................. . 
1 Thesoureiro ..... , ........ . 
1 1° offi.cial ........ , ....... . 

Para'hyba 

1 Sub-dlrector ....•.••..... 
I Contador ............... .. 
1 Tllesoureiro ............. . 
1 l• ofii.cial ............... .. 
1 2' dito •.•••.••.••••.••..• 
l Porteiro ................. · 
9 Praticantes a. 1 :200$()00 .. . 
9 Carteiros a I :200$000 •..•. 

3:000$000 
2:000$000 
1:600$000 
1:600$0(}0 
1:400$000 
l :300$000 

1 2• dito •..••..••.••••.••••. 
1 Porteiro ................. . 
7 Praticantes a 1:200$000 ... . 
4 carteiros a 1 :200$000 .•• ~o • 

1 Continuo._ ................ . 
l Carimbador a 2$500 diarios 
2 Serventes a 2$500 diarios •• 

Matto Grosso 

i Continuo ................ . 
1 Carimbador a :?$500 diarios 
I Servente a 2$500 diarios •. 

10:800$()00 
10:800$000 

700$000 
. 915$000 1 Su b-director ..•..•.•....•• 

1 Contador ................ . 

.Rio G!"ande do Norte 

l Sub--director ........... .. 
1 Contador ............... .. 
1 Thesoureiro ............. . 
1 1• officia! .............. .. 
l 2• dito ...••••• •.· •..•....• 
I Porteiro •.••••.••.•..•.•• 
4 Praticantes a 1:200$000 ..• 
5 carteiros a. 1:200$000 ... .. 
I Continuo .......... : ..... • 
1 C8.riin.bador a. 2.$1)00 diarios 
l Servente a 2$500 diarios •• 

915$000 
I Thesoureiro .............. . 
1 1 • official. .............. .. 

3:000~00 1 2" dit? ................... . 
1 PorteU'O ................. , 

2:000 ao 5 Praticantes a 1:200$000 ... . 
1 :600$000 5 Carteiros a 1: 200$000 .... .. 
1 :600!00 1 Continuo ................ .. 
I :40 oo 1 Carímbador a 2.$500 dia.rios. 
1 :300 00 1 Servente a 2,1;500 diarios .. 
4:80010 • 
6:000 00 

700 TABELLA N. '7 
91 000 
~15$000 AGENCIAS - 1 a CLASSE 

4.t9 

1:60i00 I:600 00 
1:4 o 
1:3 00 
4:800$000 
7:200$000 

700$000 
915$000 
915$000 

3:000$000 
2:000$000 
1:600$000 
1:600$000 
1:400$000 
1:300$000 
8:400$000 
4:800$000 

700$000 
915$000 

1:830$000 

3:000E 
2:000 00 
1:600 00 
1:600$000 
1:400!0 
1:300 o 
6:00 o 
6:000$000 

700$000 
915$000 
915$000 

Piauhy 

1-Sub-director .......... , .. . . 3 ·000$000 Agente de 3:000$ a.......... . 6:000$000 
2;000$.1! 000 Ajudante 3/4 do vencimento 1 Contador ............... .. 

1 Thesoureiro ........... • .. 
li• officia.I ................ . 
12• dito ................... .. 
l Porteiro ..... , •...•. -~ ... .. 
4 Praticantes a 1 :200$000 ... . 
5 Carteiros a 1:200$000 •••••. 
1 Continuo ................. . 
1 Carimbadbr a 2$500 diarios. 
1 Servente a 2$500 dia.rios ... 

Sergipe . 

l Sub~director, ..•••••• o ... . 

1 Contador ................ ,.-.. 
Õamara V, V 

1:600$000 do. agente. 
1 :60110 Prati<;a.nte. 
1 :400 O Car!-eu'O • 
1:30 oo Ga.rrmbador. 

t~~o~ :: Serve~te. A~ENOIAS -
2
• CliASSJ: 

91 000 
91 

Agente de 1:800$ a.......... 3:000$0(10 
.Ajudante 3/4 do vencimento 

3:000$000 do agente. 
2:000$000 Carteiro. 
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AGENCIAS - 3• CLASSE 

.Agente de 480$ a. ••••••.•.•••• 

.AJudante 1/2 do rendimento 
do agente. 

AGENCIAS - 4~ CLASSE 

Agente de 180$ a, .......... .. 

N. 204-189.2 

1:800$000 

480$000 

Vll ~ ~. imprimir o seguinte 

PARECER N. 95-189Z 

Declina a compete1wia rlo Congresso para. de(e· 
rir o requerimento de D. There~a Florentina 
de Ca!ttalice, iJ·ma do capilao de {mgata 
p,.,mcisco l,'la'uiaao de C!antalice, pedindo 
que se lha reconheça o rlireíto ao meio ~oi do , 
nos termos elo art. 90 do decreto n. 108 A 
cld 30 de dc:em1J1·o de i88{) · 

Autorisa o gouerno a contractar co ta Frna• D. Therezo. Florentina de CanWice, resi· 
cisco Lobato L~pcs ou a cmpl·c;a p~r ctlc dente no estado de Pernambuco, irmã do Cü.· 
orga~<isado. a constn~cçtlo da• doca!', cncs c pitiio de fL-aga.ta l''mncisco Flavia.no de Qm. 
OtAtros mcllwramento.s do l'orlo de Pelotas, talice, morto no n:~.ufragio do encouraçado 
fia estado do Rio G,.atlde do Sul, sob as con- Sotimjjes, em um segundo requerimento, di· 
diçücs que estabelece rígido a. este Con,"t'esso, pede que lhe mn.ndc 

_ _ . . . pas._~r titulo de pensionista de meio soldo de 
~ commlSSa.O de obras pu_b~ca.s e ~lo~l- seu irmão, nos termos do art. 9° do decreto 

saçao,_ tendo estudado a pet~çao . do Cldada.o n. 1.08 A de 30 de dezembro de l889,conforme 
Francl.Sco Lobato Lopes, relativa a construc- lhe assiste 0 direito .. 
ção de. caes e ~ocas e outros melhoramentos Em um primeiro requerimento a peticion:~.ria. 
no porto da ctdade de Pel~tas, com os favo- solicitava do Congresso uma. pensão, visto não 
res e onus constantes da. leL de 13 de outubro ter direito ao meio soldo. A commissão de 
de 1869, sob n. 1746, attendendo: fazenda 'e industrias deu, em 2 de julho do 

}o, que n~a tem .o estado a despender com anno corrente, 11arecer favoravel a estapeti· 
a. construcçao _refer1~ ; · _ ção, do qual devirgiu a. commissão de orca· 
. 2•; quedepots de 60 a~n9s de gozo passarao mP.nto, dando parecer em contrario.· 
as mesmas obras ao domm10 do Estado sem Presentemente tomando na d.i>ida conside· 
indem.nisação d~ especie ~ alg~· ~ ; _ · ração este segundo requerimento: e em ' 'ista 
_ SO, ct_ue p_elas mform~9o~s obhdD;_S pelo pett- dos termos em que a peticionaria. pede ao 

CIOn~r}O e JUntas as pe~1<!úes, _se ve qu~ a.s re- Con!!l'esso que lhe mande passar titulo de 
P!'-rtlÇoesann.exa:s a() ~~m~~no da. Agr1cultura penSionista, julga que a peticionaria. deve di· 
~o favorayets a reahsaçao das ob~ men- rigír-se,aoPoder Executivo, competente par a. 
. ClODadiJ:S. JUsta.m~nte porque as cons1d~ram ma.nda.r passar o titulo solicitado, e nada tem 
convemente ~s mter~ do ~;s_!ado; e do quedeferir . · · -
parece~ ql!e seJa defenda a petiçao do mesmo Sala das comm.issões, 1.9 de setembro de 
Sr. F~nclSOO Lopes e para esse fim _tem ~ 189-Z. -Mttrsa, presidente.-Thomaz Del(uw. 
homa. de otrerecer ao Congresso Na.c10nal O -Horacio Costa.- BeUarmino Carneiro.-. 
seguinteprojecto: . . ComJunior.-Homero Baptista . 

.Art. 1. • Fica o Poder Executivo a.utor1sado 
a. contracta.r oom o cidadão Francisco Loba to O SR.. PRESIDENI'E designa. I.Ja.ra 21 a . se· 
Lopes ou a empreza. por elle organizada · a. guinte ordem ~<? dia. : · _ 
construcção das docas, caes e outros mel.ho· 1• parte raté a.s 3 hora.s)- Votação das !e-
ra.mentos do porto da cidade de Pêl.otas, do guinte~ mat~ias : _ _ · _ 
estado :to R.io Grande do Sul, de accordo com Conbnuaça.o da votação do proJecto n. lol, 
a lei n . 1746 de 1.3 de outubro de 1869. deste anno. creandoumacolonia co~reccional. 

· § L• Não ficarà a União sujeita. a onus de no proprio nacional· ·denominado fazenda da 
especie alguma. por effeito da presente lei. B9a. Vista, _ na Para_hyba. do. s~·- estado do 

§ 2. o r. ão pod~rá. exceder de· 60 annos o R10 de J anell'o; especlfi_~ o3. m~1 Vl.duos que a 
prazo ooncedido para _o_ uso _e gozo dos taes e~la. ~dem ser_ recolp1dos e da outras vro-
melhoramentos ao petiClona.rio, e depois d~ste Vld ... ncta.s (2> d1scus_~o) ; . · _ 
tempo reverterão para a União t6das as Do Mditivo do Senado ao projecto n . ~A, 
obras. . - deste anno (emendas do Senado á propos1c1o 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições da Camara dos Deputados n~ 108 ~e · 1891, 
em contrario. estAbelecendo os casos de competene1a ex:clu· 

Sala. das sessões, 16 de setembro de 189-2.- siva. dos poderes federaes ou esta.d.oaes~ pl!l'& . 
Antonio Olyntho, :piesidente.-I"o d.o P rado, resolverem sobre vias àe communicaçao tlu· 
re~tor.- . Urbano · Marcowies.- Aug1.1sto V~- viaes OQ terrestres e aqu~.!les em que deve 
nhae.s. -Joaquim. Perrum'tbuco. - Jose Be,,. ha.vt~r accordo .entl.'e a. Umao e·os · estados ou 

· kqtla. . . d.estàs· ent,r:e si, a, qual · fGi . a.pprova.d& pelo 
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Senado pol.' dous tel.'ços de votos, na. fórma sem onus a.lgtim para o Estado, a·introducçãO 
do art. 39 da. Constituição) (discussão unica.); de 500 ou mais trabalhadores liberia.nos, para, 

Das emendas do Senado, ao projecto n .. 11 C,· auxiliar o serviço de carga e descarga de 
(emendas da camara dos Daputados ao pro- navios no :porto de Santos. 
jecto do Senado sob n. 11, do corrante anno, 21 discussão do projecto n' 81, do anuo 
que reorga.nisa o corpo de engenheiros na.vaes passado, regulando as promoções na armada., 
e ás qua.es o Senado não pôde dar o ieu em tempo de paz e em tempo de guerra..: 
consentimento) (discussão unica). 2• discu5são do projecto n. 145 A, do anno 
Discus~ unica do projecto n. 136, deste passado, mandando rea.lisar, por concW'rencia. 

:>nno, opinando que entre em discussão o pro- publica, as obras publicas federaes que devem 
jecto n. 216 do anno pa,ssado. . ser construida.s exclusivamente a expenss.s da 

Continua.çiio da 2.~ discussão do }lrojecto União, podendo ser tn.mbem por a.dministn-
n. 85, deste a.nno, autorizando o governo a ção as obras militares, as de grande urgencia. 
rever a ta.bella dos vencimentos dos otnciaes e a.s de pequeno. importaucia.. 
da. armada. e classes annexas e a reformar o 2• discussão do projeeto n. 69, deste anno, 
Conselho Naval. o.utorisando o governo a conceder a José Au-

3• discussão do projecto n. 144 ·A (do Se- gusto Vieira e outro a. construcção, uso e 
nado) permittindo a. introducçã.o de immi- fozo, durante 30 a.nnos, de uma. estrada. de 
gra.ntes da China. e do Japão. erro de Sa.popemba á. Ilha. do Gov~rn&dor, 

3• discussão do projecto n. 118 A, deste medea.nte certos favores. . 
anno, autorisando o governo a. reorganisar o 1• discussão do projecto n. 191, deste anno, 
serviço da Repa.rtição Geral dos Telegra.phos e autorisa.ndo o ~overno a alterar, de accordo 
alterar o respectivo regulamento. com o «Banco União de S. PaulO», o traçado 

Continuação da 2• discussão do projecto da estrada de ferro de Uberaba. ou Uberabinba. 
n. 193, deste anno, fixando a despeza. do Mi- a Coxim, oon·cedida. ao mesmo banco por de-
nisterio da Guerra para o exercicio de 1893. ereto n. 832 de 16 de outubro de 1890. · 

2• pa1'te (ã.s 3 horas ou a.ntes)-2• discussão 1• discus~ do projecto n. 176, deste anno,. · 
do llrojecto n. 133, deste anno, re3tabelecendo autorísando o governo a contractar com o · 
a 1el n. 3403 de 24 de novembro de 1888, com Visconde de carvalhaes, ou com quem maiS 
a.s modiftcações queindica, e fixa o prazo den- :vantagens offerecer, a ligação do porto de 
tro do qual devem os actua.es bancos de emis- S. Franciseo ou outro, com a fronteira bra· 
são entrar no regimen desta. lei. zileira limitrophe com a. Republica do Pa.ra-

Autorisa. o governo: a assumir a responsa-- gua.y, nas condições que estabelece. . · 
bilidade das notas dos que não puderem ou 1• discussão do projecto n·. 98, deste anno, 
qmzerem submetter·se ao mesmo regimen; a autorisando o governo a conceder a Honorio 
providencia.l.' quanto á substituição por notas Lima a construcção , uso e gozo de uma. -
•lo Thesouro das que forem recebidas, e ares- estrada de ferro do porto de Angra. dos Reis, 
cindir o contracto com o Banco da Republica. no estado do Rio de Janeiro, á estação do 
para o resgate do papel-moeda, limitado este Cruzeiro, no estado de S. Paulo, medeante 
à somma. actual e feito o res,oa.te conforme as condições que estipula. . . 
aquella lei e com os recursos annualmente de· 2• discussão do projecto n . 106, do anno 
creta.dos. passado, pa.Ssando á municipalidade a admi-
Continu~o da. 2' discussão do pr.ojecto nistração dos cemiterios }lublicos, dàndo ou-

n. 192, fixando a despeza. do Ministerio da In- tra.s providencias e autorisa. o Presidente da. 
dustria, Viação e Obras Publiel!S para. o exer- R.epub!ica; a. mandar fazer a conta, à.ftm de 
cicio de 1893. - . ser indemnisa.da a Irma.ndade da santa. Casa 

1• discussão do projecto n. 198, deste anno, da. Misericordla. da, Capital Federal. : 
autorisando o governo a abrir credites espe- Discussão unica do projecto n. 188~ deste 
ciaes, no corrente exercicio, de 500:000$ a anno, autorisa.ndo o governo a abrir o credito 
cada. um dos estados da Parahyba, Gúyaz .e necessario para. indemnisar, no corrente exel.'
Pia;o.hy, :pa.ra occorrer ás despezas com eis cicio, o Sr. Augusto Francisco Maria. Gla.zlou 
diversos serviços a seu cargo. da quantia. de 9:425$144, importa.ncia das 
Continu~ão da. 2• discussão do projecto despesas feitas na conservação ao jardim do 

n. l5.'S, deste a.nno, a.utorisando o governo a Campo da. A.cela.mação (Praça. da Republica.) • 
contracta.r com o engenheiro Melville Hora. Discussão unica. do :projecto n. 180, . deste 
as obras que se propõe a executar, por si, ou anno, relevando a prescripção do tempd de~· : 
companhia que orga.ni.o;:ar, na. Ilha das En- corrido desde 14 de dezembro de 1869 ·a 28 · · 
xads.s, no porto e bahia do Rio de Janeiro, de agosto de ·1877 a D. ca.rolina. Lu.iia. de Oli· · 
mede&.nte condiçõe3 que estabelece. veira. Peraira. Pinto pa.ra o fim. de poder re-

Continua.ção da 2• discussão do pl'Qjecto ceber o meio soldo correspondente á.quelle · 
n. 148, ·deste ·annc, autorisando· o governo a tempo. . · _ · 
contra.clar com Francisco Fel'reinl. de·Moraes, Discussão unica..do projecto n. . ]89; deste 
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anno, a.utorisando o Poder Executivo a con
ceder a.o cabo de esquadra reformado João 
Coelho de Mello a pensão de 500 réis diarios. 
.. Discussão unica. do project-o n. li7, .deste 
anno, autorisando o governo a. dispensar do 
exa.me de trigonometria. João Ribeiro, para 
matricular-se na. FMuldade Livre de Direito 
àa Capital Federal. · 

.Discussão unica do projecto no 114, deste 
a.nno, melhorando a reforma concedida. por 
decreto de 14 de abril de 1891 ao capitão 
aggre.,"a.do á. arma. de infantaria Antonio Gal
dino Tra.vassos Alves. de conformidade com 
o art. 4• do decreto n. 193 A de 30 de ja
neiro de 1890. 

Discussão uaica «lo parecer n. 77. deste 
anno, julgando o Congres~o Nn.eiona.l incom
petente para conceder a permissão pedida. por 
Victorino Affonso Pereira Ramos e Carlos 
Biptista. de Castro pa.ra. esta.belecer uma linha. 
de bonds entre a.s estações de Entre Rios, na 
Estrada de Ferro Central do Bra.zi! e a. do 
Area.l,na do Gram Pará, colloca.ndo os trilhos 
no leito da. estrada de rodagem « União e In
dustria. "· 

Discussão unica · do parecer n. 38, deste 
a.nno; indeferindo a petição de D. Francisca 
Amalia Bittencourt .Cardoso, viuva. do des· 
embargador honorario Francisco Jose ca.r
doso Guimarães, sobre pení!ão-

Levanta-se a sessão as 6 horas. 

izo, Francisco de Mattos, Horacio Costa.. Fon
seca e Silva; NiloPeçanh~ Urbano M!IJ'condes, 
Magalhães Barreto, Virgilio Pessoa., França 
Carvalho, Baptista. da Motta., Fróes da. Cruz, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Jaques Om·i
que, Je.~uino de Albuquerque, Furquim "Wer
neck, Vinhaes, Thomaz DelfiM, Antonio 
Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Ga
briel de Magalhães, Leonel Eilho, Chagas Lo
bato, Alexandre Stockler, Lamounier, Ame
rico Luz, Dutra Nica.cio, Manoel Fulgencio' 
Aristides Maill, Gonçalves Ramos, carlos das 
Clta.gas, Costa. Machado, Frnncisco Veiga., Do· 
mingos Porto, Palleta, Ferreira. Rabello, Fer
reira Pires, João Luiz, Glicerio, Cesario 
Motta. Junior, Moraes Barros, Mursa., P11ulino 
Cill'los. Costa. Junior, Alfredo Ellis, Almeida 
Nogueira., Julio de Mesquita, Bra.zilfo dos San· 
ios. Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Alves de castro, Urbano Gouv~. Caetano de .. 
Albuquerque. Bellarmino de Mendonça., Mar· 
ciano de Magalhães, Fernando Simas, Lauro 
Muller. ca.rlos Ca.mqos, Schimidt, Pereira da. 
Costa, Julto de Castilhos, Borges de Medeiros, 
Thomaz Flores, Homero Baptista e Gassia.no 
do Nascimento. · 
. Abre-se a. sessão. 

Deixam de comparecer com causa. partici· 
pada os Srs . Indio do Bra.zil, Rodrigues Fer
nandes., Justinia.no de Serpa, José A velino, 
Almino .Ai!onso, Miguel castro, .\morim Gar-
cia, Pedro .Americo, Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira., José ·Mariano, Annibe.l Falcão, Mei
ra. de Vasconcellos, João Vieira, Euclides Ma.l-

99• SESSÃO EM ·21 DE SEl'E:MBllO DE 1892 ta, Pontes de Miranda, Lea.ndro·Ma.ciel, Felis· 
· · bello Freire, Francisco Sodre, Novaes Mello, 
Presiâencia dos Srs. Alcides L ima (2° vice- Fonseca. Hermes, Viriato de Medeiros, Alcindo 

presidenle) e Joa.o Lopes Guanabara, Ma.yrink, Alvaro ~otelho, Gon-
Ao meio·clli• procede-se á chamada., à quaJ çalves Chaves, Viotti, Ma.t~a Machado, Do

respondem os Srs. Alcides Lima, Azeredo, mingos Rocha., Lopes_Cha_ves, Adolpho Go~o, 
Atlia.yde Junior, Paula Guimarães, João Carv~lhal, A.ngelo Pmheuo, ca.rlos Ga.rcw., 
Avella.r, Uclloa. Rodrigues, cantão, Pedro Moretra.. da Silva., Eduardo Gonça.l.ves, La.cer
Chermont, Matta Ba.cella.r. Augusto Montene- da C?utinho e M~nna. ·Barreto. . . 
gro, CoSta Rodrigues, Casimira Junior, Hen- Dexxam de com~ecer. sem causa .-Jl3.rtiCI
rique de Carvalho, Nogueira Parana,uuá., p.W,a os sx:s • A~frisio Fia.lho, Sebastiao ~
Nelson, Pires Ferreira, Martinbo Rodrigues, dulpho, Vllla VIçosa, Man_?el <JaA:~o. CY:fillo 
João Lopes, Frederico Borges, José Bevilaqua, de Le~os, Alberto J?randao, Olivell'& Pm~o, 
Gonçalo de Lagos,Nascimento,Alftedo Barbo- Jt?aqu~m Brev~. L'!llZ ~ura.t, Lo~ Tr<;rv~o, . 
sa., Epitaeio, Couto cartaxo, Sá. Andrade, FJ.gUe~redo, Jo&? Pmhell'O, Jacob da. P~ao, 
Retu'mba Tolentino de Carvalho, Joaquim F~rreJ.ra Br.anda~, COsta. Senna, Montell'o da 
Pernambuéo, · Juvencio de Aguiar, ·André s~l~, Ma.rtmho Pra~o. J?om!ngos ~e Morae?• 

· ca.va.lcanti, Ra.ymtmdo Ba.ndeira, Perei- Cmc~nato Bi.'aga., ~lctorinO Montell'O, AsSis 
. ra. · de Lyra., João de Siqueira, Luiz .de B~. R:oc~a. Osono, Fernando Abbott e De:. 
A.Iidra.de, Espírito Sa.nto,Bellarmino Carneiro, met;i? RfbeJ.I'O. . 
Theophilo dos Santos, Oiticica., Rodrigo de .E_ lida e sem debate a.pprovada. a. acta da. 
Araujo, Ivo do Prado, Oliveira. Va.lla.d5.o, Au- sessao antecedente. 
gusto de Freitas, Pa.ula. Argollo, Tosta, Sea.· 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA . bra, ·zama, Arthur R.i.os, Graoia. Pires, Mar
coliDo Moura.,-Séverinó Vieira, Santos Perei
ra, .Milton, Dionysio Cerqueira., Leçrvigildo O sa. PRESIDE~iTE-Não havendo numero 
Filgué~s; Barão de S. MarCos., Prisco Para- para. ·as' vot3.ções ·indicadas no . começo da. 
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ordem do dia, passa-se ás mo.terias em dis- Não quer isto dizer que. ·desde que o 
cussão. governo peça,. uma. medida ao Poder Legisla-

Discussão unica. do projecto n. 136, deste tivo, ~ie não possa. lançar mão de qua.lq~er 
anno, opinando no sentido de ser adoptad.o recurso que estiver ao seu alcance. . 
com a emenda que apresenta., o projecto Quanto ao regulamento do serviço sa.nitario 
n. 216 A, de 1891, que dá nova organisação marítimo ou ftuvial, ha um parecer favoravel 
ao ·serviço sa.nita.rio marítimo e fluvial do do inspector de saude, e, além deste pa.rec:er. 
Brazil, e de ser a.rchivado o de n. 216 do tem a Camara o do governo que ac:ceita. todas 
mesmo anno, que dá por finda a convenção estas disposições. · 
sa.nita.ria. entre o governo do Bra.zil e os das Entretanto, vê-se o orador obrigado a. apre-
republicas Argentina. e Oriental. sentar uma pequena emenda., conservando a 

O SR. PRESIDENTE annuncia. a. disaussão verba necessat•iu. para. o hospita.l ma.ritimo de 
do o.rt. L o, Santa Isabel. 

Segundo o projecto primitivamente elaba· 
O Sr. Cesa.rio Motta. diz que o rado, esse serviço desa.pparecerio.. 

projecto em Uiscussão, como n. camara. vê, Entretanto, não se póde dispensai-o actua.l
dimana. de uma mensagem enviada pelo mente; elle ·serve pa.ra. acudir os enfermos 
go_verno a esta cama.ra., mensagem em que que aqui chegam a.trecta.dos. 
são pedida.s providencias e a approvação de Se não houvesse esse hospital teria o doente 
um regUlamento especial que foi elaborado e de ftca.r sem rec:ursos a bordo. até que de 
que tinha por fim organisar o serviço mari- terra lbe viessem soccorros ; isto seria atti 
timo e fluvial. deshuma.no. Os laza.retos só se prestam ás mo· 

A commissão deu parecer, convertendo no !estias epidemica.s. 
projecto 306 e 306 A : o primeiro tinha por fun Neste sentido, a commissão vae mandar á 
dar por concluida a convenção estabelecida mesa. uma emenda. que pede seja. submettida. 
com a rel_)ublica. Oriental do Uruguay e. a de á. discussão. 
Buenos Aires, à qual adheriu a do Paraguay. Segundo a Camara verã do parecer que a 

A razão que teve a Ca.mara para proceder commissão teve a honra da elaborar, ella es· 
assim foi exposto. pelo relator e acba.-se ta.beleceu ordenados differentes para. os di
compendiada no relatorio apresentado pelo ver;;os empregados da. inspectoria de sa.ude 
ex-ministro de. estrangeiros, Sr. Serzedello pos portos, creou Ia.za.retos em diversos pon· 
Corrêa. . tos, como sejam no Pará e em Pernambuco; 

Por esse relatorio se vê quanto o. Republiea. fez diversas alterações, quanto á cobrança. 
Argentiná deixou de observar a.s disposições feita nas taxas que pa,rra.-se nos estabeleci
da convenção sanitaria, disposições que deve- mentos sanita.rios do Brazil. 
riam garantir os direitos das partes contra- Tudo isto traz augmento do despeza.s e 
ctantes. mas que, ao contrario, vieram preju- ta.mbem algum augmento de receita. 
dica.r principa.lmente o Bra.zil. Ora, não devendo a. Cama.ra dec:reto.r quà.l· 

O orador deixa de mencionai-as, por- quer a.ugmento de receita. ou despeza., sem 
quanto . o rela.torio tr-az circumsta.nciada- ser ouvida. a. com missão de orçamento, r e· 
mente : ontre outras, a. inobservancia por quer o orador desde já que mande· o prójecto 
parte da. Republica Argentina das disposições com as emendas á commi;:são de orçamento, 
de art, 3° da convenção, pelas quaes uma das esperando que ella, com toda a brevidade, àê 
partes se obrigava. a fundar lazaretos, etc:., seu parecer, por isso que nos achamos amea
mas que nada cumpriu. . Çados da invasão dessa terrível molestia.. 

Em vista disto julgou a. commissão que se (Apoiados.) . . 
deveria. denunciar semelhante convenção. Já ouvio o orador, dizer-se que tem causado 
Esta denuncia foi feita. pelo governo, de modo admiração o facto de, em um congresso onde . 
que a 3 de agoSto de 1893 devem completa- ábunclam muitos medicos,não se tenha tratado 
mente cessar os effeitos de tal convenção. de medidas sanitarias. 
. Assim, pois. torna-se desnecessaria. qual- Entretanto, isb IIXplica.-se pela. necessidade 
quer a.cçã.o do Poder Legislativo, mesmo por· que tem a CallUl.ra de completar a.s nossas 
que, sendo a convenção obriga.toria. por quatro làs organicas.-
a.unos. nós não temos direito, por ~imples Mas desde o momento que a sua. a.ttenção e 
disposição legislativa, de dal-a. por concluida chamada ~ra. uma questão tão palpita.nte 
a.ntes de tempo. como esta., desde que nos acbÍLD;).OS ameaçados 

Tendo o governo se pronunciado já a. re31)eito de epidemia.s,_ parece que deve a. ca.mara-dar 
da questão, de modo a cessarem .estes e:tl'eitos as providencias necessaria.s. afim de arre-
da convenção, no prazo de 11 mezes, parece dar desta. corporação toda e qualquer cen·. 
que não tem.a. cama.ra necessidade de toma.r.

1

sura. que. porventura., parta do ·povo, _que · . 
mais deliberações, além da. que o governo já afinal é quem vem a sotrrer com a. ·nossa de· . 
tomou. . . . . si dia.· · . . .. .. . . · , . ·. 
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N~~ condições, ma.nda o orador á mesa. as 
emendas e· como já disse, requer que ellas, 

·coojuncta.mente com o projecto, vão áoom
missão de orçamento. (Muito bem.} 

Vem á. mesa, é lida, apoiada. e posta eon
juncta.ment.e em discussão a seguinte 

Emenda 

Conserve se a. verba para o Hospital Mari
timo de Sa.nta Isabel. 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1892.-Ce
larlo Motta.- Cantao. 

Vem li. mesa, e lido, apola.do e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

Peço pois a V. Ex. que explique qual a. or. 
dem do dia. que deve vigorar, si a que foi dis· 
tribuída, ou a. que vem no Diario Official. 

0 SR. PRESIDm."'TE - V. Ex. tem razão na 
explicação que pede. 

A ordem do dia. que prevalece é a que estâ 
publicada. no Diario Official • 

.A que foi distribuída em avulsos aqui na. 
Ca.mar& encerra. a.lgumas omissões. quaes são 
as do projecto de immigraçã.o chineza. c do 
projeeto que a.ca.ba. de ser posto em discussão. 

A ordem do dia, pois,· que prevalece é a. que 
esta. publicada. no Diario 0/ficia&. 

O Sr. :Oellarnüno de Men
donça pediu hontem a. pa.la.vra para de 

Requerimento novo trate.r deste projecto, oom o fim unica.· 
. mente de responder . ao illustre relator da 

. Requera~os que o pro.1ecto e emendas se- commissã.o de marinha. e guerra, que o accu· 
J&m remetti~ á com missão de orçamento, sou de incompetente nesta. ma.teria e de haver 

Rio.de Jan&ro, 21 de setembro de 1892.- promovido cabala. ooritra. o projecto da com· 
Cet~no Motta.-:Cantcto,. missão de marinha e guerra.. 

Nmguem mals ~dmdo a. palavra fi~ As palavras de s. Ex. não foram propria.· 
encerra.da. a dis~o do 1!-rt. l 0 e sucçess1- mente estas, mas declarando s. Ex. que, 
vamente Ü~S demalS O.rtl~ do proJeCto, havendo na casa offi.ciaes distinctos da. ar· 
tl.cando adiadas as votaçoes por falta. de ma.da., não sabia. porque razão o orador to
numero. . mava. parte em discussão desta..ordem, dahi 

Continuação da. 2• di~ussão do proJecto colligiu 0 orador que s. Ex. lhe dava attes· 
. n. 85. deste a.nno, auto~1sando o gover~o a tado de incompetencia • 

. rever a. ta.bella. dos venc!Dlentos do3 . offi.ctaes Depois s. Ex. censurou que se ca.ba.la.sse a. 
da. armada. e classEl.s anne.xa.s e a reformar o fu.vor ou contra 0 projecto, no seio desta 
conselho ,naval. _ . . cama.ra . 
~ eem a. mesa, sao li~s. apo1adas e Jl?S"tas A muita. cooside~o que merece o honrado 

OODJuncta.mente em discussa.o, as segmotes almirante, 0 respeito e amizade que ligam o 
emendas;_ · orador a S. Ex. , obrigam a. dar uma. resposta, 

Ao proJecto n. 85. . oomspondendo assim á cortezia com que por 
Ao.~ 4• accresoonte-se depo1s das palavra.<! s. Ex. tem sido sempre distinguido. . 

-fieiS da arm~ e escreventes. · '> os assumptos de que se tem occupado, em 
Sala. das sessoes, 21 de setembro de 189' ... - relação ã. armada, são meramente de caracter 

J. Retum.ba . administrativo e que ·parecem estar ao al· 
Ao proJecto n. 85. . . _ cance de todos os cidadãos, representantes ou 

· Accrescente-se onde conVler-A rev1sao de não da nação, que conheçam um pouco. da 
que se ~rata. só poderá ser . executada. com legislação do paiz. 
econo:nua. pa.ra. os cofres publlcos. · , Não tem o orador discutido assuniptos pro-

Sala das sessões, 21 de setembro de 1892.- ficionaes ainda. que !)Udesse pedir um 
Marciano de Magalha.es lagar entre aquelles que conhecem estes as· 

O SR. HoMERO BAPTISTA. (pela ordem)-Sr. sumptos, porque ha. materias scientiiictts e 
presidente, o assumpto que acaba. de oo:upa.r praticas que tanto pertencem á armada: como 
a..atterição do illustre deputado por S. Paulo ao exercito, e que, portanto, os offi.ciaes elo 
não combina com a ordem do dia que foi dis- exercito devem conhecer tão .bem como os 
~ribuida hoje aos deputados. illustres ca~aradas da armada .. 

Comqua.nto eu saiba que nos deve merecer Como legislador, porém (e aqru o orador de· 
. ina.is do que a. ordem do dia que se distribue fende o honroso mandato do estado ..9-ue re· 
aqui, a ordem do dia consignada no Dia1·io presenta), como representante da. naçao, tem 
Officia~. peQO a. V. Ex., visto como o Diat'io tanta. competencia. oomo S. Ex. para tratar 

· . OfflciaJ, não é sempre distribuido com a. pre- de quaesquer assumptos que sejam trazidos ao 
cisa regula.ridade, que desfaça. o engano em tapete da disclllrio. 

. que me a.cho. Portanto, o nobre depuf.a(lo não teJll,.ra.zão, 
A primeira. ma.teria. que está na ordem do querendo dar a. entender a. Ca.mara que o ora· 

dia. e o parecer n. 136 ; entretanto o · illustre d~r está ~ entro~et!endo em assumptos que 
deputado por S. Pa.ulo aca.ba. de tratar de me· na.o·Ihe·dlzem. respe1to. · . 
~das sanita~.-- . · Qs &SSum_ptos que~ del}atelJl nesta. casa. di-
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zem respeito a. todos os representantes da. Presidente da Republica em sua. mensagem e 
.nação. que si não fosse votado pela. Camata a. com-

O projecto trata da equiparação de vanta- missão se demittiria.. 
gemi, e por um artigo constitucional, bem co- Succedeu o mesmo com outro projecto 
nllecido da Camara, devem as vautagens dos ha. poucos dias ; e para esse nã.o ha mais re
officiaes da armada ser equiparadas às do ex- medio ; e como é caso vencido, não se occu-
ercito. · pará delle o orador. . 

Ora. a equiparação, como é conferida no Jà vê, pois, a Ca.mara que o nobre collega, 
projecto,deveró. trazel' uma reduc~.ão das van- ralator da commissã.o de marinha. e guerra, 
fugens que hoje percebem os medicos da ar- nã.o tem razão em referir-se a caOO.lo.s, quan· 
mada.; e, como corola.rio disso, os medicos do do se levanta o orador para comlia.ter leal e 
exercito virão a. I!Offrer identic.1. seducçiio. francamente. um projecto. Quem cabala não 

oro, si o orador tem, como entande S. Ex., vem ó. tri bunn. ; e o or11.dor tem tido por nor
competencio. pu.m se occupar com o que diz ma.. o.té lloje, discutir os o.ssumptos que são 
respeito iL marinha., parece que, tendo umo. o.present.rulcs iJ. considera.~o du. Ca~ara, n~ 
razão desta ordem. isto e, qun.ndo v& no o.s- tribuna., defendendo ou nao os proJectos. E 
snmpto em discussão disposic;ões que vecm fe- o que t'.IZ sempre. 
rir immedia.tamente os olllcille8 do corpo s:1.- Tendo jà. expendido a sua opinião contra
nita.rio do exercito, está mesmo, no entender ria. ao projecto em dh;cussão, á excepção uni
do nobre deputado, no seu direito, vindo oppor ca.mente do ultimo paragra.pho, qne a.utorisa, . 
a.lguns óbices áquillo que entende vir preju· o. reforma. do conselho naval, subordinando-o, 
dicar essa corpora~o. porém,á approvação do Congresso, nada. mais 

O outro ponto e rel!Ltivameote á cabala que tem a accrescentar, e espera que o illustra-
S. Ex. diz que i!C faz nesta. casa pró e contra. do collega. a quem se refel'iu, que tem sido 
certos projecto!!. Si ha. a.Lguem a que!Jl não paro com o orador da maior benevolencia., 
caiba. esta increpa.ncia, e ao orador. Aqui não lhe faça. ,jil.mais injustiças da. ordem da--
teem ·cabido projectos que o ·ora.dor defende, quellas que acaba. de com bater. . 
projectos que tem tido a honra de apresentar E' o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
no seio do parlamento, por9.u~ não te~ ido, vem á mesa, é lida, apoiada e posta con· 
de bancada. em ba.ocada, sohc1ta.r o apo1o dos junctamente em discussão a. seguinte 
seus honrados col!egas. Tem mesmo enten- · · 

Emenda ao art. 1.• do proj ecto n: 85 

Fica o governo autorisado · a. desfazer as 
anomalias exisientes nos vencimentos dos 
offi.ciaes da armada. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1892.-
Pra.ncisc.o de Mattos. · · · 

dido que, para esclarece l-os a respeito das 
idóas oontida.s nesses projectos, ba..~ta subir á. 
tribuna e estudar a questão por todas as faces 
em que ella.s podem ser encaradas. E' o que 
o orador tem feito; e com a maior surpreza, 
tem notado que proje(!tos que não teem tido 
um só defensor; antes teem tido muitos a.ccu
Síldores, no momento da votação, por se er
guer um dos-honrados membros das commis- O Sr. Francisco de-Mattos
sões, que em geral pertencem á maioria da. Sr. presidente, não pretendia tomar parte 
Camara., para pedir-se simplesmente a lei'- nesta discussã.o.p.prque mesmosuppun:tla que, 
tura do parecer que já foi combatido muitas sendo necessaria e de inteirajustiça a;· passa
vezes em todos os seus pontos, ou pa.ra. fazer gem deste projeeto, não hav~ria pessoa ai
um appello á maioria; estabelecen<lo-se até guma que se levailtD.sse pa.ra com batel-o; 
questão de confiança política, trazendo mes- toda vez, porém, que alguns representantes o 
mo o nome do.Sr. Vice-P1·esidente da.-Repu- teem impugnaqo, eti não devo inhibir-me de 
blica á tela da discussão; esses projeetos são ·fazer algumas considerações a. respeito. · 

. por esse motivo a.pprova.dos immediatamente. O illustrado relator da commissão de ma.ri
I>So se deu . com dous projectos que o orador nha e guerra já. hontem desenvolveu o .pro
combateu nesta.ca.sa. Em ralaçã.o a um delles jecto, mostrando a necessidade da. passagem 
teve a fortuna de ver_ as suas idéas sustenta- delle. 
da.s no Seoado,onde cahiu um immenso bend~go S. Ex. trouxe Cl;\IDO argumento a. parte do 
que JlasiOU aqui _na_Cama.ra. Refere-se o ora- relatoric> do ministre da. marinha em que diz· 
dor ao projecto que creava. um quadro extra- ser esta; uma. das cauSas da. descrença que 
numera.rio do exercito, e que ia trazer consi· reina no corpo da armada.. · . 
dera. vel ·a.ugmento de despeza, além de ser . Estou crente que _ S. . Ex. apresentando 
uma.porta. aberta aos abusos do poder e ao este topico do, relatorio do Sr. Ministro, foi 
íilhotismo. Entretanto, passou aqui, porque levado pelo facto de serelle a primeira. auto· 
o l"ela.tor da com~ . de ~arinha. e guerra., rida.de da armada e por conseguint~ deve ter 
no momento_ da. vo):.ação, :_l~~antou-se . e d~. estudado perfeitame}lte esta. flU83tão e oon'he
que ~- proJecto .~ra soliç1tado pelo .Se. Vu:e- _cer, quaes as n~sSld~es d:i. ~-. . _ , 
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Mas . o argumento do Hlustrado relator da 
commissão n&o foi tomado eiii consideração 
pelo meu illustre collega. pelo Paraná, por 
isso vou adduzir outros argumentos, porque 

. mesmo acho que os apresentados pelo digno 
deputado pelo Paraná facilmente se podem 
derrocar. 

Antigamente, Sr. presidente, ti.nbam os 
medicas da armada. maiores 'Vencimentos que 
os omciaes comb&tentes, e allega.va.-se como 
razão para isto o :ra:cto de entrarem os medi· 
cos como 2°' tenentes, chegando a.pena.s um 
a.o posto de capitã<> de mar e guerra.. 

Os postos superiores continham muito pe
queno numero de· medicas e portanto limita.
V8JI1-se a.s . suas aspirações ; mas hoje está. 
tudo completamente mudado ••. 

O SR. BELLA:.iUllNO DE MENDONçA-Hoje o 
- quadro de o.filciaes superiores e maior. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- Por serem os 
quadros maiores é que elles conseguirão ma.is 
facilmente chega.r a om.ciaes superiores, am· 
pli&ndo as suas aspirações . 

0 SR; Bi:LLARMINO DE MENDONÇA-O maior 
·n~ro está n& proporção do a.ugmento. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTos- Que propor
ção quer V. Ex. fa.zer,senão houve augmen
to de quadro dos Óffi.ciaes comba.tentes1 

O SR.. Bm.uRMJNO DE MENDoNÇA- Note-se, 
sou contrario a. patentes a. medicos; acho que 
o medico não deve ter patente. 
·O SR. FRANciSCO DE MAnos- Estou de ac

eordo neste ponto com V. Ex. 
O SR. CANTÃo- Porque não devem ter pa-

~n~~ . 
O SR. BELLuMINo DE MENDoNçA-Porque 

são ofilcia.es rião combatentes. 
O SR. FRANCISCO DE MATros -Sr. presi· 

dente. um dos argumentos apresentados :pelo 
meu illustrado collega, . representante do Pa
raná., foi que ha. diversas marinhas nas quaes 
os vencimentos dos medicas são superiores a.QS 
do~ ofileiaes combatentes. · . 

o·SR.. BELLARMINO DE MENDONÇA-Não me 
lembro de t er apresentado semelha.nte argu
mento. 

0 S~. FRANCISCO DE MA'lTos- Apresentou-o 
em a.pa,.rte ao illustra.do relator da commissão. 

perior ao dos ofH.ciaes combatentes. Mas note 
o nobre deputado que não fiz cabedal disso. 

0 Sa. FRANCISCO DE MATTOS- De H. Bu. 
chard, Marin.es etrantJéres extra.hi a seguinte 
estatistica., pela. qual o nobre deputado vae 
ver que não tem razão: 

A;lemanha 

Medicas 

Contra·a.lmirante .• .••••..••••••... 
Capitão de mar e guerra . ••• .. ...•• 
Capitão de fl'agatà. ............... . 
1" tenentes .... . . ,, ... . . , ......... . 
2oa ditos .• I 1 I I I I I I. I I I I I. I I f 11 1 • - • I 

Officlat::J combatentes 
Contro.-almire.nte •..•..•.. . ••. .. .• • 
Capitão de mar e guerra •..••••.. • 
Capitão de fraga ti . .. . . ... . . ..... . 
1 Q. tenentes I • t I I I I I I ' 1 ' I 1 ' I I ' 9 I • • 1 

20• ditos. I I I I I I I 111 • • I I • I I • li tl t 1 I I 

ft, 
10.000 
6.000 
4.500 
3.400 
1.600 

12.400 
10.500 
7.900 
4 .000 
1.900 

Vê·se por esta ta.bella que o capitão de fra
gata. combatente ainda. ganha mais que o ca
pitão de· ma.r e guerra medico. . 

Quanto a. Inglaterra. os vencimentos são 
alterado3 conforme a. tonela-gem ou equipa
gem; por essa. razão não pude tomar dados 
completos para a. estatística; mas a.mda. assim 
apresento os seguintes~ -

Inglaterra 

Medicos 

Con.tra.-almirante . . . ........... 25.093 
Capitã9 de mar e guerra .•...• , 19.162 

· OfH.cia.es combatentes 

Contta-abDdrante •...• . • . •. ..•• 27.375 
Capitão de mar e guerra. . . . . . • 21 . 250 
Vejamos outros paires: 

]tal ia 

Medicas 
Con t1'3.-alm.iran te •.••. ; . • • 9 • 000 francos. 
Capitão de mar e guerra. .. 7. 000 » 

. Capitão de fragata........ 5.200 » 
Capitão de corveta.. ....... 4.400 ~ 
1•• tenentes. . . . • • . .. . • . . . 3. 200 » 
2°1 tenentes. . . • . • . . • . • . • . 2. 200 » 

O SR. BEit.AR.MINo DE MENDONÇA-Perdão; 
foi uma. simples resposta. que dei ao nobre 
deputado quando S. Ex. aftlrma.va que em · 
muitas marinhas do mundo os vencimentos 

Officlaes combatentes .. 
Contra.-a.Imira.nte ....•...• 
Capitão de ma.r e guerra ... 
Capitão de ~ta. • ••••••• 

9.000 francos. 
7.000 . 1> 

: dos offi.cia.es combatentes eram superiores aos 
· dos .medicoé:; disse então a S. · EL que esse 
arguiil.ento nj.OJ)revatecià.por!lue em ·algumas 
:marinhas .o -.,/encimento dos medicos era. su .. 

Capitão de corveta ... . .. .. 
1•• ·tenentes .. .. .. . ... . .. . 
2•,; tenentes ...... ..... r .. . . 

5.:WO » 
4.400 1> 

3.200 . '~> 
2.200 » 
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Estados Unidos Brazi.t 

Medicas Medicos 
Commodor .. ... •• .. . .•.••. 22.00Õ fra.ncos. ""· 'tã d 5 4"""-f\/\1\ 
Capitão de mar e guerra .• 20.000 » U<Lpl o e mar e guerra.......... : VVJ:IJVV 

Capitão de fragata. ...•.... 15.000 » ca.pitãtão telle fragteata............... 44;60~~0000 
1••tenentes(commandantes) 11.000 :1> capi O· nen ......... •.. ... .. : .,~ 
1" tenentes de I• classe... 9.000 » Primeiros tenentes. ...... . ...... 3:132$000 
I•• tenentes do2~ classe... 8.000 ~ L 

Otllciaes comba.tenres 
01ficiaes oomba.tentes Capitão de mar e guerra......... 5:3i6$000 

CoiDmodor .. ..•.. .. .. ••.. 25.000 francos. Capitão de fragata .•..••.....•.. 4:332$000 
Capitão de mar e guerra . • 22.500 » ca.pitão·tenente.. . • . . . . • • . • • . • . . 2:868.,1l000 
Capitão de fragata. • . . . . . . 17.500 » Primeiros tenentes . . . • . . • . . • . . . . I :896$000 
I••tenentes(commandaotes) 14.000 » o s M B d' te 
l •• tenentas de I• classe ... 12.000 » R. ATrA ACELLAR a um apa.r • 
I•• tenentes de 2• classe... 9.000 » O SR. FRANCISCO DE M..I.Tl'OS- E' só a 

gra.tificação, o soldo é igual. 
Qua.ndo se lê nos meclicos: ~ I•• tenentes Agora precisa levar-se em conta. que ta.nto 

com mandantes », comprebende~ que isto ocapitão de mar e guerra. como o capitão de 
quer dizer ser este o posto correspondente rfa.gata. estão nesta tabella com as gratlftca· 
aos cirurgiões de l & classe nos Estados Uni- ções de commando, que são gratiftca.Q5es es
dos, mesmo porque nesta. nação o3 1 •• tenentes peciaes, e a.peza.r disto teem menos vencimen
commanda.ntes teem dül'erença. nos galões de tos que os medicos de postos correspon· 
um simples \0 tenente. . .. dentes. 

o SR. MAnA BACELLAR- E' subalterno. 
HesPa.nJ,a. 

0 SR. FRANCISCO DE MA.Tros ·- Perdão, O 
Medicos capitão de mar e guerra nunca. póde ser su-

balterno. 
Contra·almirante ....•.••. 15.000 francos. 0 SR. MATr.ll. BA.CELLAR _ Póde. 
Capitão de mar e guerra.. 9.000 » 
capitão de fragata......... 6.900 :t> o SR. FIUNCJSCODE MATTOS-Não senhor i 
}os-tenentes.............. 3.000 » chamo a attenção do nobre colle.,"3. pela Para· 
201 tenentes.............. 2.250 » hyba., que é official de ma.nnha, para:respon· 

der a. V. Ex. . 
Officiaes combatentes Ao capitão de mar e guerra. compete o com-

mando de navio de primeira classe; em hypo· 
Contra~a.lmirante ... . ..... 15.000 fra.ncos. these alguma póde ser subalterno. 
Ca.pitão de mar e gueiTa .. 14.400 li> 
Capitão de fragata ....• , . • lL400 » O SR. RETuMBA- Nunca póde ser subal·' 
1°• tenentes.............. 4.000 » terno. · 
2"• tenentes. . . • . . . • . . • • . • 2.250 » 0 SR.. BERLARliiNO DE MENDONÇA- Acho 

No Ja"'ll'" e na. Rouma.nia os ven,.;~entos que a argumentação do nobre deputado . tem 
.t-' ......._ todo o cabimento quanto á.s patentes ; mas 

são iguaes. · S. Ex. esta. comparando funcções heteroge-
Na Dinamarca, Grecia, Noruega, Portugal 

e SUecia ce vencimentos dos officiaes comba.- neas. 
tentes são muito maiores que os dos medicos. O SR. FRANciSCo DE MATTOS-Vamos apre· 

0 oiar os postos de primeiros tenentes, em que 
. S.R. BiiLLAR.lliNO DE MEN~NCA.-Mas peQO geralmente os offi.ciaes ue marinha. são offi

hcença a V. Ex. pa.ra · repetir que não fiz o cia.es subalternos ; co;avem nota.r que ha. ex-. 
. menor cabeda.t disso. cepções. · 

O SR.. F.RANctSCo DE MATTos-Então V. Ex. O 1• tenente medico tem de vencimentos 
me permitta. que faça. desta esta.tistica. argu. 3:132,$ e o 1 o tenente official combatente tem 
mento ao meu favor. . · 1:896$ !!! 

Como verão VV. EEx . em alguns pa.izes os · O capitão tenente official comba.tente tem.' 
vencimentos são iguaes e na maior parte os 2:868$ ou a.lnda menos que um I• tenente 
vencimentos dos combatentes são maiores que medico ! . . 
os dos medicos. Vê Y. Ex., Sr. presidente, que enorme dif· 
. Agora, Sr. presidenté, :vou apresentar a. ferença.. · · · 

ditrertlnça. .de yencimentos no .Brazil: . . . O _Sjt. MA 'nA. BA.c ELLA:a. dá. um.a.P.arte. 
C:unua V. V · 58 
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o SB.. FRANCISCO DE MA'I'I'OS-Ma.s o contra ba.reado. ganhá menos que um'ca.pitã.o de mar 
almirante, a menor commi.ssão que póde ter e guerra tambem desembarcado. 
·e commando de divisão, o que dà.-lhe uma A razão é a seguinte: o contra. almirante, 
gratificação especial e por este motivo não desemba.rcado,teril. direito a um terço da gra
compa.rei os dons postos. titlca.ção de comm.ando de força, e o capitão de 

Sr. presidente, me parece que a paga deve mar e guerra. tem dous terços da gratificaç-ão 
est.a.r em relação com o trabalho produzido i de commando de navio de primeira. classe. 
ora, que vemos na marinha~ · o SP •• C.o."TÃO-E a differença. de soldo não 

Emqua;nto o offlcial de ma.rinba perde as compensa. ? 
suas noites no ~iço na. ardua. tarefa. de O Sn.. F'lt.k...,ciSCO DE M:t..TTos- Apezar de 
officia.l de quarto i emqua.nto está. sujeito a.o haver dlfferença de soldo, nem assim com
sol, á. chuva., emtim a. todas a.s intemperies; o 
medico está. muito a seu gosto no doce acon· pensa. · 
chego do camarote. Outras anomalias, Sr. pr~sidente, exiatern, 

o Sa. ALFREDO ELLIS-0 medico tem bas-- e é assim que em todos os empregos de ma
tanta respoll5abilidade e maio:- que a. de todos rinha (parece incrível!) o logar onde oofficial 
a bordo. ganha. menos é embarcado ! 

Póde, por um erro de profissão, mat.a.r o O Sa . BELLAlUllNO DE 'MENDONÇA-Isso para 
comma.nda.nte do navio, E' do medico que mim e novida.de. 
depende a vida da. tripolação e da. officia.li- o Sa. FxuNcrsco DE MATTOs-Pois fique 
da.de, quel' em· combate, quer nos vendavaesi v. Ex. sabendo que os logares de terra são 
entL>etanto, V. El:. não quer que elle tenha melhor remunerados que os de mar . 

. os proveitos nem as honras provavelmente. 0 S&. BELLARMINÕ DE MENDONÇA-V. Ex. 
· O SR. FANCISCO DE MATTos-Si o medico não estará engado ~· Talvez· V. E:t. queira 
tem a bordo a responsabilidade moral quanto dizer desembal'cado. 
a um doente, o official de marinba tem a re-

b'lid d . d · - · te' 0 SR. FRANCISCO TIE MATI'Os-Sei bem o que 
· sponsa l a e e uma guarmça.o lD Ira, por.;. estou dizendo ·, digc que os officiaes de ma

quanto por uma falsa manobra elle póde le-
. var 0 navio a.o naufragio. l'inha nos empregos de terra ga.nharu ma.is que 

·Ao passo que o medico pôde fazer o estudo embarcados. · 
da.molestia, no seu.gabinete, com lentidão; o O SR. BELLAtwrno DE MENDONÇA~Então é 

. official de marinha. precisa muitas vezes to- injustiça. _clamorosa. · 
'. ·:ma.r resolueões instanta.nea.s, decisivas para. o sa. FR..\NCISCO DE MATTOS-sr. presidente, 
. lialva.r a. vida. da. guarnição. i11clusive a do me· não posso me inbibir de responder ao illustrc 
dico, de um :perigo imminente. collega .pelo estado do Ceará, o Sr. Martinho 

Não se póde, pois, comparar a responsabi- Rodrigues. 
· lidade de um com a do outro. · s. Ex. , a. proposito da passagem do capitão 

O SR. MARTL'mO RoDRIGUES dá um aparte. de fragata Carlton para a activa ... 
O SR.FRA..Ncrsco DE MA.Tros-Nem mesmo nisto O SR. MARTL..,"'HC RoDRIGUES -Nem conheço 

elleslevão vantagem; ora. vej!!- V. Ex. o of- este ~enhor ; Y. Ex. esta enganado. 
ftcial de marinha tem tres annos de curso 0 SR. FRANCISCO DE MATTOs-Tem razão, 
'COIIlO aspirante, um anno de curso como ti · v ""'- f1 • b d t d 1 . guarda-marinha e mais um de prat.ica neste não Ol . .,. ..... ; Ol o no re e pu a o pe o es-

.. posto, "''l'a. depois ser promoyido a . segundo tado do Paraná ; com V. Ex. aJustarei contas te
1 

..-- depois. 
nente. Como dizia, S. E~., a. propos:to da. passagem 

. Antes da reforma com.pulsoria, os segundos do capitão de fragata Carlton do corpo de 
tenentes, e.pezar de não achar-se o quadro engenheiros na.vaes para a. activa da armada, 
completo, levavam. sete, oi.to annos neste posto disse que o ministro da. mar inha não podia 

. para serem promovidos a primeiros tenentes; fazer essa passa·gem. . 
ao passo que um medico cursa. ·seis annos a Estou convencido de que o illustre collega 
academia e quando entra para. o quadro da não estava. perfeitamente a par da. questão. 
marinha. tem logo a patente de primeiro te- porque do contrario não se teria enunciado 

. nente; isto é, tem a patente que o offlcial de deste modo. · 
marinha. obtem a~ dez, doze a.nnos de ser- Si S. Ex. soubesse que o regulamento 
yiçós prestados a patria. · Wandenkolk permittia. aos ofllciaes enge-

Mas, Sr. presidente, muitos motivos levam nheiros na.vaes passarem ·para a. 'Mtiva. da 
a. necessidade de se rever as tabeUas· da ma- armada ; si ainda soubesse que mais tarde, 
rinba. · sendo ministro o almirante Foster Vidal, fez 

Ha nestas ta.bellas verdadeiras anomalias. um regulamento prohibindo a IJassagem ~~~ 
. E' ai!Si~. quê um contra almirante desem· engenhelros.j)&ra a acti v& ; . que· nesta. occas1aO 
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o capitão de fragata Carlton, nã.o querendo Riachuelo , Aquiclaban, Bahia, Parnahyba,Tra
sujeita.J.'-se a :ficar eternamente no corpo de jano, Cananea, Camacim, Orion, Cen!auro e 
engenheiros na.vaes, pediu reversão a a.etiva. tre-s torpedeiras de alto mar. 
e que o ministro p~o ~tteodeu a.o pedido, o Sa. CAETA..llíO DE ALBUQUERQUE ffii. um 
commettendo uma IIl.]usttça; que, finalmente. aparte 
o acto do adua.l ministro nií.o é mais do que a ' . 
reparação desta injustiça.; si s. Ex. soubesse . O S_!t. _!õ'RANCJS?O DE MATTos-St esses na
de tudo isto. esk>u crente que não viria. dizer y1os ;nao sa.o P~Jlrlo~ 1_lara. uma guerra._ ac~ual, 
que o ministro fez o que não podia fazer. ISSO e cousa multo dtJierente. A qu~stão e que 

Pergunto eu a V. Ex.: o pedido estava. ou a. 23 de nov~J?lbro estav~ quns1 ~os ~m 
não dentro da lei? Estava.. . concerto •. ~ullllt tmp~estave1s e a 19 de Janetro 

Era ou não obri~o do ministro mandar estavamJa em mov1mento. 
revertel-o á. activa. '? Era.. 0 SR. BELLt.roiiNO DE MENDONÇA.-Mas é tal 

Si o ministro não concedeu esta. rever.são, a deco.dencia. da nossa marinha. que o minis
commetteu uma. arbitrariedade e, por conse- tro diz que o cruzador &rgentino 25 de Maio, 
~inte. nada mais ju~~ q':le, vindo o~tro póde entrar nos nossos porto:. livremente. 
mmistro, reparasse a lDJUSttça. com.mettida. 0 SR. FRANCISco DE MA.TroS ___ Isto 0 que 

O SR. BELLARliiTNO DE MENDONÇ~ - Não es- póde prova.t• é que os nossos cruzadores são 
tava. em vigor o regulamento que da.vo. esta cruzadores in 11omine,nã.o são cruzadores. 
fatuidade. Qua.n<l.o o ministro diZ que o cruzador 2õ de 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- Ma.s quando MaiQ póde .entrar e sahi!' d~S n~~ portos 
foi feito o pedido estava e a licença. foi·lhe sem q.ue nos possamos agll', e dev1do a grande 
negada. · veloctdade daquelle cruzador , e como 

Não podia sei' negada porque este otllcial temos o_s nos;;os portos comll.letamenoo se~ de-
estava com alei. feza; nao disp~:mdo os na.v10s da velooda.de 

A .reversão ~tctual não é mais do que a. re- que devem dispor os cruzadores; quando 
pa.ração de .uma injustiça. · chegare~ ao~. portos ~ta.~dos yelo ~r~dop 

O illustre deputado pelo Ceará fez di versas estra.nge1ro, Ja e~le tera fe1to as 1mpos1çaes que 
accusações ao ministro da marinha.. q,!Jizer. e os n_av1~s da nossa esquadra. chega

O SR. MA.R.TINHO RoDRIGUEs- Não fiz e.ccu
sações ao Sr. ministro. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- S. Ex. disse 
qne uma. das causas da. descrença., de desa
nimo na. armada. era. as injustas preterições. 

O SR. . MA.R.TINHO RoDRIGUES - Eu não 
disse que e.ssas· preterições injustas tinham 
S:do feitas pelo actual ministro da marinha. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS - Neste caso 
nada tenho a dizer, pois não pretendo fumar 
a. defesa. dos mini~tros anteriores e pllllsarei a 
outro ponto do discurso de S. Ex. 

S. Ex. disse que uma outra causa. da des
crença. era o estado decadente em que sé 
achava a marinha... . 

O SR. MARTINHO RoDRIGUES-E que vem 
delonge. . 

0 Sa. FRANCISCO DE MATTOS- E' exacto; a 
marinha. tem estado muiw decadente. 

O seu e-stado ascendente começou e. 23 de 
novembro e é isto que vou provar. 

A 23 de novembro t ioba.mos fundeados no 
Po~o os encouraçados Solimões e Riackuelo, 
tendo este sabido do dique na vespera.. Es
tava. embarcado no Riacltuelo e por lSSO estou 
bem informado. 

Pois bem, a camara. dos Srs. Deputados 
deve recordar-se que em 19 de ja.neiro,por oc
casião da revolta de Sa.n·fa Cruz, tinhamos em 
lnovtmento os segUintes n&vios: · Solimõe!, 

rao tarde dev1do a pouca marcha. 
0 SR. BELLARML'\0 DE MENDONÇA. - Mas 

temos as tbrtalezas . 
0 SR. FRANCISCO DE MAnos-Ora valha.-me 

Deos, qua.es são as furta.lezas que nôs te· 
mos~ 

Qual e a fortaleza que tem a Bahia~ 
E' a. de S. Marcello ~ 
Pois uma. fortaleza daquellas póde resistir 

ao ataque de um cruzador moderno~ (A.P!Zr
tes .) 

UM SR. DEPurADo -Necessariamente seria 
a.ttacada de sorpre~ nã.o dando tempo a que 
se collocassem os torpedos. 

0. SR. FJIANCISCO DE MATTOS-O nobre de· 
putado ·pela Parahyba, mais do qne fudos,deve 
lembrar-se de qtie pouco tempo antes de3 de 
novembro a nossa marinha estava em um 
estado tal, que havendo'necessidade de sahir 
um navio para ir a ilha de Sa.nt.'Anna., perto 
de Cabo Frio, foram mandados dous que tive. 
ra.m de voltar por ha.vel' desarranjo nas res- · 
pectivas machina.s, sendo o governo obrigado 
a mandar o navio que tinha arvorado opa
vilhão do almirante, unico de que dispunha. 
para. cumprir a.quella commissão. 

O nobre deputado citou e-ste facto em um 
discurso e isto serve para. corroborar a minha 
asserção de que o estado da. marinlla era mui-
to la.s\imavel ~aq"\leUa. eJlOCa. · 
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O SR. RF:rm!BA-E e muito satis!'a<ltorio 
boje· ~ 

0 SJh FRANCISCO DE MATTOS-Não é satis
fatorio, mas está em melhores condições, e 
ficará. satisfactorio si os nobres deputados con. 
cederem o credito pedido. 

O SR. RE'l'UMBA.- Disso o governo não pega 
nem a. sombra. 

0 SR. FnANCISCO DE MA '!TOS-E' deveras para 
lastimar que V. Ex •. diga isto, e causa. mes· 
mo · admiração :por ser V. Ex. official de ma
rinha. e conhecer a neeessida.de que temos de 
ma.teria.I. 

0 S&. RETtOOIA - O ministro tem pa
tente superior a minha e sempre aqui dtsse 
que a. marinha noo precisava. de novo ma
terial. 

duas -vezes, como immediatos, ·· •• tenentes e 
uma vez houve em que o encouraçado Aqui. 
daóam teve eomo immediato um 2• tenente. 

o logar de immediato, senhores, e de in· 
teira confiança. do.commanda~te do navio ... 

O SR. RETmdBA-Não apoiado. 
0 SR. FRANCISCO DE MATTOS-Apoiado; e 

vou cita.r a V. Ex. um facto que vem corro. 
borar este meu argumento. 

Quero referir-me ao cruzador francez 
Se(onaley, que achando-se com o seu imme
diato como commandante interino, por se 
aehar o effectivo com licença em Jerusalem, 
foí á praia. . 

Querem agora. VV. Exs. s:;.ber quem foi o 
responsa.vel pelo na.ufra.gio ~ 

Devia. ser o immedia.to que se achava no 
comma.ndo interino do navio, dir-me-hão. 

O SR. FRANCISCO DE MArras - V. Ex jã. Pois estão enganados; o responsa.vei foi o 
leu a mensagem do ministro? comma.nd<l.nte que se achava em Jerusalem 

o SR. RETUMBA _ o ministro da. marinha e o argumento adduzido paro. esta responsa. 
já. escreve mensagen 1 ( Cruzao-se .di'llersos bilidade foi que o immedíato .deve ser de in· 

· ) teira. confiança do commandante do navio, e 
apartes • · sendo assim o commanda.nte devia tomar a 

O SR. FRANCISCO DE MATroS - Perdão, é responsabilidade do acto que o seu immediato 
uma. questão de nome, mensagem ou expo- praticara. 
sição de motivos ou como queiram VV. EEx. Sr. presidente, termino mandando · uma. 
dizer. mas devem saber que eu me refiro a emenda a este projecto, emenda esta que tem 
mensagem ou exposição, como queírão, que por fim desfazer as anomalias existentes na. 

. o ministro dirigiu ao Presidente da Repu· ta.bella. de vencimentos dm oftl.ciaes da armada . 
. . blica e que este por sua vez en"Viou ao Con- e que já citei. 

gresso. A emenda é concebida noB segtJintes ter-
Sr. presidente, vejo grande anciedade na. mos : 

ca.mara. pa.ra, entrar no projecto . da. immi- «Fica o governo a.utorisado a. desfazer os 
gração chineza, e por isso vou terminar o anomalias existentes na tabella de vencimen· 
meu discurso, antes porém, preciso res- tos dos offiel~ da armada» . 
ponder ainda. um~ vez ao meu nobre collega. Para. que a Gama.ra. dos Srs. Deputados fi. 
pelo Cearà que censurou a admistra.ção da. que a par destas anomalias repetirei que ellas 
marinha por consentir que dons offidaes são as seguintes : . 
subálternos es~ como immediatos nos dou s Um contra-almirante,desembarcado-ganba;r 
llrindpaes navios da. nossa esquadra. menos que um capitão de ma.r e guerra ta.m-

bem desembarcado, e officiaes embarcados te· 
O SR. MARTINBoRoDRIGUES-Perdão; apon· rem menores vencimentos que em qualquer 

tei isto como uma. das causa.s da descrença t 
que ha. na armada., mas nã.o individuallsei. emprego de erra.. 

o s:a. FRA.NC15CO DE MJ..Tl'OS- Porém se (Muito bem, muito bem.) 
V. Ex. quando disse isto citou .os dous prin- o . Sr. Ma.tt.a. Bacella.r-Pedi o. 
cipa.es ·navios da armada, foi o mesmo que palavra.,Sr. presidente, para. mandar á mes:J. 
individualisar. uma emenda ao projecto em discussão,o qual 
· O argumento do nobre deputado, sr. presi- JlBÇO á commissão licença para dizer, e in· 
dente, não tem razã~ de ser, porque em todos JUSto, iniquo econtradictorio. 
os tempos ·esses dous navios teem tido I•• te- O projecto diz (!e): 
nentes pa.ra immedia.tos. . Fica o governo a.utorisado: 

o s:a. RETuMBA. _ 0 que e di<Yno de cen- § l. • A rever a tabella. dos vencimentos dGS 
.., offlciaes da arma.da e das classes annexas e a. 

sura. modidcal-a. no sentido de equipa.ra.r a.s grati· 
O SR. FRANCISCO DE MATTOS - Quando com- fica.t.ões doS postos corrE>Spondentes ~ biera.r

ma.nda;va. o., Riaclwelo o almirante Wa.nden- chia. militar, nos limites do orçamento. · 
kolk.,~:vépor tres vezes como immediatos 1" Ora, Sr. presidente, ou este§ 1• encerra. um 

· tenentes. O a.lmira.nte Saldanha. Ga.ma quando pénsamento oceulto, · o ·que não acredito~ ou 
comma.nda.nte deste mesmo navio, teve por . quer dizer . o seguinte: que todos os offimaes 
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do mesmo ·posto devem ter a mesma gratifi- Quer a commissão que as gratificaçãeS se-
cação. jam iguaes, quer esteja o commandante no 

o SR. F&,\.Kcrsco DE MATTos-E' esse justa- Rio de Janeiro, quer em M~tto Grosso, Pará. 
mente o pensamento e Amazonas ~ 

. . Penso que isto e injusto, 
O SR. MAnA BAOELLAR-Ot·a, 11Ós todos sa-

bemos que o official de uma patente dada póde _O SR. f:RA.Kcrsco DE MATTOS-São gratifica· 
desempenhar commissões importantes e de çoes espec1aes. 
categorias diversas e em cada uma destas tem O SR. MATTA BA.CELLAR-E porque não 
uma gratificação di:fferente. se ha de considerar tambem especial a gra-

E' assim que o capitão de mar e guerra tigcação maior marcada aos medicos 1 
póde ser commandante de força, póde com- 0 mandar na vi o de l• classe e póde commandar SR · FRANciSCO DE M..,_TTOs-Além d~s 
transportes; no primeiro caso, elle tem uma gratificações, ha gratitlcações especiae.s, con
gratificação de 512$;no segundo,de 448$ e no forme 0 lagar que occupam. 
terceiro de 306$000. O Sn.. MA.TTA BACELLAR-Mas a commissüo 
o sn.. FRANCISco DE MATTos-Os medicas quer igualar essas gratificações. 

po<l.em exercer cargos onde as gratificações O SR. FRANCISco DE MAnos-Gratificação 
são methóres. geral e soldo ignaes. 

O Sa. MA'l'l'A BACELLAR-Pergunto: quer a O SR. MATTA BA.OELLAR-0 soldo é igual, a 
commissão que o capitão de mar e guerra te- questão é a gratificação. 
nlla a mesma gratificação, quer quando com- O capitão de fragata. commandando forças 
manda força.s, quer qua.ndo comm.andanavios tem 436$, commandando navio de I· classe 
de !• classe e quer quando comm~nda trans- tem 374$, comman~ando navio de 2· classe 
portes~ tem 361$ e como subalterno tem 296$000. 

Não me parece que seja justo que um A commissã.o manda igualar as gratificações 
oftlcial de marinha que, no ! 0 caso, desem- desses officiaes em todos esses misteres que 
penha um cargo muito mais importante, tem elle tem de desempenhar. 
uma commissão de muito maior responsa.- o SR. FRANCISCO DE MAnos- Não, senhor, 
bilidade qual o de commandar for~s. tenha v. Ex:. está enganado. 
a mesma gratificação que o o:lficial que com-
manda transportes. O SR. MA.TTA BAcELLAR-0 que pede a com· 

Demais, sabemos que o offi.cial de marinha ... missão não está claro, porque ella falla. em 
O SR. FR.A..t"'Cisco DEMA.Tros-E' conforme a igualar as gratificações dos postos correspon· 

responsabilidade. dentes á hierarchia militar. 
O SR. MATI'A BACELLAR- Loo-o não deve O SR. FRANCISCO DE MATTos-As grati:fi

~r a me~ma gratificação, Jogo éil~justo 0 que caçõe~ dos.J?ostos são correspondentes a hie-
pede a com missão no § 1 o rarchia m1litar. V. Ex. tenha a bondade de 

• . ler esta ultima parte. 
O SR. FRA.Ncrsco DE MA'l'l'Os-Em 1gua.Idade 

de po~tos. 0 SR. MA.TrA BACELLAR (Lendo)-Equiparar 
O SR.. Ml.TT~ _BACELLAR-Os postos são os ~~e~~~h~~mta.~s postos correspondentes à 

mesmos ; o caplta.o de mar e guerra é CO!D· Mas o capitão de fragata não tem a mesma. 
mandan~ no r. ~o 2° e no 3• caso, porem ~naduaçâo militar nos tres casos~ . 
tem gaabficaçoes d1versas, conforme a cat€· o 
goria do navio. O SR.. FRANCISCO DE MATros-Isto é classi· 

O SR. FRANCISCO DE M..-\Tl'DS- A commissão ficação de commando. 
pede para. igualar nas diversas classes. O SR. MATTA BACELLAR-Então jà se vê que 
o SR. MAnA BACELLAR. _Mas não é da o que quer a comruissão, ou não esta clara

mente expresso ou é injusto. 
mll3ma categoria o capitão de mar e guerra . . . 
commandando força navio ou transporte 1 Por consequen01a, Sr. presidente, como 

0 s ' dizia, si o que .quer a commissão é .igualar as 
R_. FRANciSCO DE MA.TrOs-H_a classes de gratificações na hierarchia. militar, isto é 

combatentes e annexas. V. Ex. nao confunda nada menos do que injusto. Si 0 que pede a. · 
postas. com classes. com.missão affectasse igualniente a todas as 

O SR. MATTA. BACELLAR- Demais o com· classes da marinha, ainda se podia aceitar, 
mandante póde exercer esse cargo em paiz es- caso fosse uma necessidade. 
~a~geiro, na Capital Federal, ou nos estados Mas vou provar a V. Ex. que o que 
limltrOJJhes, como o Amazonas, Pa.rá. e Matto , pede a. commissão é de vantagem para os me 
Gdi~DBso, e as gra.tificaççes são diversas nesses l dicos de postos su-periores e de grande tniqui~ 

versos Ioga.res. • dad.e para os medioos de postos inferiores. 
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O contra-almirante commanda.nte em chefe 
tem 929$ e commandando for<)a tem 717$000. 
Ora, o inspector de saude naval, embarcado, 
tem 640$ e em terra tem 58~'00Q. 

O SR.. FR.ANOlSCO DE MA.TrOs -E' caso e:x
cep~ional. 

0 SR.. MATI'A BACELLAR- Excepcional é 
medico de 1• classe embarcado. 

0 SR. FRANCISCO DE MÁTT.OS- V. Ex. esta 
enganado ; os postos não foram igualados. O Sn. MARciANo DE MAGALHÃES -Mas o 

O S MA B P d
- . que se pretende é que as gratificações .dos 

R. TI' A. ACELLAR- er ao~ o mspe- edi - · · d ffi · .... Ar de saude naval não é contra-almirante~ m cos nao se;am supenores aos os 0 ctaes .,..., de igual patente. 
0 Sa. FRANCISCO DE MA'l"l'OS- Mas V. Ex. 0 Sa. MATrA BACELLAR- Tenho aqui a 

fallou no medico embarcado e este não anda tabella: o capitão de fragata, commandando 
embarcado e ,·ou explicar: Em uma es· força, percebe 436$; comm:tndando navio de 
quadra ha um medico, independente de 1• classe. 374$; commandando navio de 2' 
patente, que é o inspector de saude desta classe, 361$000. 
esquadra· Os cirurgiões de 2• classe embarcados, 384$, 

O SR. MA'l'l'A BACELLAR- V. Ex. é que está. em terra 342$000. 
enganado: o inspector de sa.ude naval póde Vê-se que ha. uma pequena differença em 
ser embarcado ou fazer a sua commissão em prejuiw dos medicas. 
terra. Os medicos estã.o no seu papel especial: elles 

A tabella prevê o caso de estar emba.rcad,J, podem ser equiparados a.os officiaes em com
e neste caso tem elle 640$ e em terra. tem missão especial. 
588$000. O SR. FRANCISCO DE MATTOS-V. Ex. deve fa· 

O Sa. FRANCisco DE MATTOS- v. Ex. esta zer a. comparação entre commissões identicas. 
dando um caso especial decommandode força. O SR. MATTA BACELLAa-Veja.mos agora no 

o Sa. ·MA.TTA. BACELLAR - como se ha de posto de ca.pitã.o-tenente (le) : O capitão-te
equipara.r a gratificação deste medico contra- nente. commandando. navio de 2.• classe, tem 
almirante~ de gratificaç-lo 299$, sendo de 3' classe, 291$, 

0 SR. FRANCISCO DE M.-\.'l'rml-Por isto digo e de 4• classe 197$000. 
. d Aqui o prejuiw para o medico será. maior ; 

QUe o contra-almirante 80 podia comma.n a.r si se equiparar as gra.tiftcações e ainda maior 
divisão de forca. . no posto de }D tenente ({~): O cirurgião de 

O Sa. MA'ITA BACF.LLAR- 0 medico não é 3• classe. qul> e capitão-tenente, tem de 
simplesmente um official de marinha, é roail! gratiftr.ação, embarcado, 336$ e em terra,, 
alguma causa, porque antes de ser olficialjâ 294$. o cirurgiiio de 4• classe tem de grati
era medico... ficaçâo, embarco.do, 261$ e em terra, 230$; 

o SR. FRANCISCO DE MA'l'l'os- Elles existem ao passo que o 1• tenente, otneía.r comm· 
·porque nós existimos. tente, tem, commandando navio de 31 classe, 

o SR. MAITA BAcELLAR •• , e como medico, 210$ ; co!llillo.ndando transporte, 155$ ; 
como subalterno, 158$, e ll6$ como imme· 

tem papel tão distincto como o official de ma- diato em tra.nsporces. Vê-se que a dift'erença 
rinha na mais importante commissão. de gratificação entre o 1• tenente official com· I 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS- Si. e tão im- batente e O cirurgião de 4• classe e, termo 
portailte, deve ser igualada a gratificação. médio, de 100$, quantia importante IJara um 

o SR. MATrA BACELLAR-Não tem razão medico pobre, e que a commissão propõe que 
V. Ei,:. dizendo que o medico ga.nba mais que o governo lhe tire, em uma quadra como a 
o omcia.l de m·arinha no mesmo J!Osto. por actua.l. 
que da tabella que tenho em mão >'e"se exa.c- Ha, como se vê, uma dül'eretiÇa. enorme 
tamente o contrario nas pa.tentes superiores. contra os medicos de 4• classe, ao passo que 

O capitão de mar e guerra, medico, ganha n oo postos superiores, os medicas nã.o · soft'rem 
menos que o capitão de mar e guerra. com- IJrejuizo. 
mandando força, e · menos que o capitão . o Sa. FRANciSCO DE MATTOS dã. um aparte. 
de mar é guerra commando.ndo navio de 0 SR. MA'l'TA BACELLAR _ Eatã. aqui a ta-
11 classe... •, 

bella.. (Le.) 
O_ SR •. FRANCISCO DE :MA.Tros -_Si V· Ex. Por consequencia. está provado que o pro· 

quer. eqmparar, faça. a comparaçao de em- jecto é uma iniquldo.de. Agora. vou provar 
'6a.rcidos com e~barcados. · que elle é contradictorlo em suas~pa.rtes. 

O SR. MA'l'l'A BACELLAR-Justa.mente; estou O§ 1° diz (!e): Fica o governo a.utorisadoa 
compara.ndo medico de I• classe embarcado rever a ta.llella. do5 vencimentos dos ofllci~ 
com o capitão de mar e guerra (!()ffimandando da. armada. e ~as cla.sse~ a.nnexas, e a. modlfi' 
. torça.. · · cal-as no senttdo de equtparar as gra.tüi~~ . . 
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dos po:>tos correspondentes a hierarcbia mili
tar, nos limi~s do orçamento. 

O § 2" diz (le}: .A augmentar nas gratificaçúes 
uos macllinista.s de 3• e 4• classes e ajudantes 
de machinistas, a. parte que de seus soldos 
lhes foi descontada, por &:!feito do decreto 
n. 40 de 2 de fevereiro deste anno, observa
do o preceito constitucional. 

O illustre relator da commissão diz apoiar 
o projecto na propria. Constituição ; ma;; i> 
fallar a. verdade, não vejo em que a Con
stituição esteja de aceordo com o projecto. 

l\las, seja como for, ao pas3o que o § 1• 
manda equiparar gratificações, o § 2• manda. 
augmentar as gratificações dos machini~tílS 
de 3• e 4• classes e dos ajudantes-rnachinistas. 

Não comprehendo esta contr~diçiío. 
0 S&. FRANCISCO DE MATTOS-EU VOU expU" 

cara V. Ex. Os machin.istas tinham soldo 
maior ... 

0 SR.. MAl'l'A BACELLAR. - Já sei O quO 
V. Ex. vae diz.er ; mas isso não prova nada. 

SR.. FRANCISCO DE MATOS- Perdão; Si V. 
Ex. tiver a bondade de me ouvil', cert.amente 
concordará commigo. . 

03 machinistas tinham ordenado maior de 
que os officiaes, tendo.pôrém, gratificação me· 
nor; agora igualou-se o seu ordenado ao or
denado dos ofll.ciaes, e por que elles não fl· 
quem prejudicados, augmenta-se a gratifica· 
cão, igualando-se esta á dos officiaes. 

O Sa. MA'.M'ABACELLAR.-Isso,porém, não im· 
pede que haja. contradicção nílS disposições. 

OSR. F~tA.J.~Cisco DE MA.l'TOs- Si passar o 
§ 1• estou de accôrdo com V. Ex. em que, 
e dispensa vel o § 2~ .• 

0 SR. MATTA BACELLAR-Eram estas as ob· 
servações que eu tinha a fazer para. funda
mentar a emenda que vou ter a l10ura de 

O S.-.. ThoJDaz Delfino diz que 
o projecto de lei que permitte a entrada no 
Brazil li v rem ente aos chins, ,japonezes e outros 
orientaes, é um dos que mais tem prendido a. 
attenção e apaixonado os congressistas, e 
todos sabem que não tem faltado graves pro
blemas políticos, so~iaes e economicos na tela. 
das discussões. · 

Acha que ha toda razão na paixão por este 
projecto de lei, que encerra. um magno e su· 
pr!!IDO problema. . 

Toda a nacionalidade brazileira, o seu pas
sado, presente e futuro, dependem da revo
gação do acto benemerito, intelligente, gran
demente político do governo provisorio que 
impede a entrada de clli.DS,ja.ponezes e orien
taes no nosso pa.iz. 

Como apparece este projecto de lei~ Quem 
o pede? Para que serve? E' o que vem estu
dàr. 

Reconhece nos seus antagonistas no enca. .. 
rer a questão chineza, corno é ''lllgarmente 
conhecida, patriotismo e a.s melhores inten· 
ções. 

Nada lhe cede neste terreno. 
Não vem offender, nem insultar, nem ag

gredir ; estuda, examina, discute ; si puder, 
e!ucida, em todo taso aprende. 

Si houver, nas suas palavras, qualquer 
causa que possa incommodar alguns dos seus 
collega.s, declara que tal não foi sua intenção. 

Estuda nas discussões do Poder Legislativo 
sobre a missão chineza, em 1879, nas discas· 
sões, em 1888,e nas razões do acto do governo 
provisorio, a que se referiu, como na marcha. 
da civilisação brazile!ra, as pergnntas que 
fez. 

mandar á mesa,{Mui/o bem.) 

Lê trechos do discurso do presidente do 
conselho, em 1879, fa!J.a, sobre a discussão de 
1888, e diz que o acto do governo provisorio 
foi, sobretudo, lançado porque se não pensasse 
que a R.epublica pagava ao fazendeiro a sua 

- adhesão à Republica, depois da. abolição,com o 
Vem á. mesa., é lida., apoiada e posto. con chim. 

junctamente e_m discussão, a seguinte Historia a. civilísação brazileira, que é a ci-

Emenda ao projecto 11. 85 

O § l• do art. 1°: suprima•so. 
Sala das seSsões, 20 de setembro de 1892.

Maeta Bacello.'I',-Cantao,-Thoma;; Dclfino,
Nogttei'l'a Paranaguà.,- A1ulrd Cavalcallti,
Ma~·tinko .Roddgues,-Garcia Piroes. 

Por não haver mais quem peç-a a Jlllln.vra' 
são successiva.mente encerradas ns dtscussõe!l 
de todos os artigos do projecto e adiadas as 
votações. . 

3• discussão do projecto n.l44A deste anuo 
{do Senado) permittindo a. introducção de im
·llligrantes chinezes e japonezes. 

vilisação occidenta.l. 
Diz que descendemos de uma pequena na· 

ção que não encontra maior, relativamente á 
população e extensão, nem maí.s gloriosa. · 

.As descobertas que principiaram no seculo 
XV com a. iniciat iva de Henrique, o navega
dor, estenderam o poder da nação portugueza 
e o seu commercio ás ilhas da. Madeira, Cabo 
Verde, ao Guine, ao Congo, ao Cabo da Bôa. 
Esperança, ao Brazil e ao Oriente lon.,oi.nquo. 

No Brazil a povoação começou pelo depor
tado e pelo judeu, que trouxeram,um.'a ousa· 
dia. e a energia, outro a industria. · 

Segundo a.s regras da civilisaçã.o occiden• . 
tal, feita de força e lucW,, o indio foi capti
va.do. 

Se.,"tliu-se ao indio, no regimen do trabalho, · · 
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o· negro, sobretudo depois que o M!!.rquez de venta na iuq.Úisição. Inte.llectria.lmente o povo 
Pombal equiparou o indio ao colono. chinez não tp,m superioridade. Physicamente 
· Diz que a nação brazi.leira deve o que· é ao é fraco • Pelo brazileiro de mais· baixa. cla.sse 
trabalho escravo, crime de todos, crime da social, póde·se julgar os outros quanto ao 
civilisação. :physico. Pelos chins das praia.s, está no seu 

A abolição foi. feita tardiamente, e sem pre· direito do jul~r os outros chins. Depois o 
paro algum. A la.voura, a. grande lavoura. de chim éinfenso a guerra-pororganisação,por 
cafà foi inteiramente desorganisada. O liberto habito e por lei. Seus legisladores e philoso-
abandonou as fazendas. phos são inimigos da. guerra.. 

Affirm!!- q~e o ~eme~o ~ra este mal. está o sa. PRESIDEl\"TE- PeçO a. v. Ex. que 
achado-e a lmmi~raçao ~hmeza., como a qu~- interrompa. o seu discurso, visto haver 
~mos q~e a propoem, que obram como poli- numero no recinto para votar as ma.terias da 
tlCOS praticas. ordem do dia. 

A politíca pratica e a que olha sómente para . 
0 momento actual, a n~ssidade urgente. (O Sl·, Joao Lopes occupa a cadeira da pl·e-

Herbert Spencer affi.rma que quando muito sidencia). 
o político pratico considera o eft'eito da lei O SR. PRESIDEl'i'TE declara que vae conti
que decreta, sem repa-rar que outros effeitos nuar a votação do projecto n. 151, cr~andíl 
concommitautes terão logar, e sobretudo em uma colonia correccional no proprio nacional 
outros ei!eitos indireet.os que são os mais im· -Fazenda da Boa-Vista, - na Parahyba do 
portantes. Sul, estado do Rio de Janeiro, especificando 

Se à. immigra.ção chineza, viesse, como que- os indivíduos que a ella pódem ser recolhi
. rem os que por ella propugnão, em 5 annos, dos e dando outras providencias, que ·já foi 
em 10 annos o Bra.zilseria o p!!.iz mais rico do votado ate ao art. 3•. 
mundo. E' submettido a votos e approvado o se. 

Mas que extructura. social se produzirá guinte substitutivo ao art. 3•do projecto: 
como esta iromigra.ção? E" o que estuda. Art. 3. o No julgamento dos factos, a que 

Ana.lysa a civilisação cbineza, povo que ap· se :refere este projecto', seguir-se-ha o processo 
parece em . urna- antiguidade remota já velho adoptado perante as juntas oorreccíona.es nos 
e formado. Diz que é regido pelo principio delictos, que cabem em sua. alçada, podendo 
pa.triarcha.l,q\le estabelece a autoridade do J)ai o juiz entre oslimítes minimo e maximo de 
sobre o filho. o imperador da China, filho do seis mezes a dous a.nnos fixar o tempo da re
ceo, e Jla.i e mã.i dos subditos .. Como não póde sidencia. na colonia, tendo em considera.ção a 
velar pela sua enorme família de 400 lnilh.ões idade e o sexo do processado. 
de habitantes, delega o seu papei de pai e São successivamente submettidos a votos e 
mãi aos mandarins. a.pprovadDs os se.,ouintes artigos, aos quaes não 

Diz que antes dos occidentaes conhecedor os foram apresentadas emendas: . 
chins ~ bussola., a polvora, a imprensa, as Art. 4." Além dos trabalhos agricolas, e$· 
pon~es suspensas, o gaz, o balão, as é:ôres, os ta.belecer-se~hão na colonia fabricas, ou offici· 
bancos, a circulação :tiducia.ria,a seda., as por· nas, de modo a. serem aproveitadas as a.ptí~ 
c:ellanas. dões e serviços dos condemnados, tendo-se e.m 

Mas nada disso desenvolveram. E' uma ci- oonsidera<;.ã.o o sexo e a eda.de. 
vilisa«;ão que cristallisou. Tudo q ua.nto se póde Art. 5. o Não ·se comprehendem nesta lei 
fazer sem genio o chim tem feito. Elle na.\lce os factos que, pela legislação crimínale penai, 
com a .cabeça voltada para o passado e soff're de são definidos e sujeitos a maior penalida.de 

. posteromania.. Não possue as duas grandes ahi estabelecida.. · 
aptidões que tornam fecunda a alma humana. Em seguida. e submettido a votos e appro· 
-o espírito de genera.lisação e o impulso mo- vado o seguinte: 
ral. A instrucção neste ya.iz é largamente Art. 6.0 O governo exJledirá os re.,"'llla
di.stribuida, toda. a China e uma. biblíotheca.._ mentos necessarios á boa execução desta lei e 
E este povo é ·frio, secco sem alma. De- organisação administrativa da colonia., po· 
'balde, diz Dolfus, ha 14 seculol! procuramos dendo nesse sentido despender até a quantia 
missionarios no. cra.neo chinez a. bossa das de 89:000$000. · 
cousas dividas. Nãoa enoontram. A eleva.- E' submettida a votos e_aprovada a.se,auin· 
çã.o moral dos chins é insignificante, cita. fu- te emenda da commissão. . . 
ctJs de frieza; sem nome pelos soi!rimentos No art. 6. o Onde se diZ-PodendQ. neste in
alheios, a. phrase de um escriptor que diz que tuito-diga.-se-Devendo desde já. 
o pobre sabe bem. que e mais fa.cil com suas Sã.o successivamence submettidos a votes e 
lagrima.s amoilecer uma. barra. de ferro do ap:pro'll'ados o~ seguintes artigos, aos quaes 
·que o cora.ç_ão··dos seus conte:rra.neos. · · não fora.IIi apfe?enta.das as emendas : · · Fallª' doS sup:plicios. extraordina.rios de que Art. 7 ,o A commill3ão 'deBSa.S penas . é da. 
formigam a5 leis chinezas, a. quem do que in·/ competemcia. das juntas correcciona.es. 
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Art. 8. o R.evog;LI}l-se as disposições em 
contrario. 

São erp. seguida successi.vamente submetti
dos a votos e approvados os seguintes additi
vos da commissão : 

Para collocar·se onde convier : 
Arti~?O· Do producto do trabalho, que con

stituíra uma da~ fontes de receiút da colonia, 
se reservará uma pa.rt(', calculada segundo o 
grande esforço de cada correccion:>l, para 
formação de p2culio que ll1e sera entregue !lO 
acto da ma sahida. 

Art. As autoridades policiae3 auxiliarão 
a administração da. colonia, tanto quanto for 
necessario para a con8ervação da boa ordem 
e re;.tularidade do serviço da colonia. 

Onde convier : 
Os Esta.dos poderão fundar á sua custa co

Ianias correcclonaes agrícolas na con!brml· 
dade das disposiç<}es dêsta. lei, correndo SÓ· 
mente a despeza por conta da União, quando 
w1s leis annU!l.ll se votar verba espec·:al para 
ellas. 

Fica prejudicada a emenda additiva apre· 
sentada pelo Sr. Chagas Lobato, pela appro
nção do requerimento do Sr. Gonçalves 

· Cilaves, votado na sessão de hontem. 
O projecto assim emendado é approvado 

11ara. pa.sBar a 3.• discussão e enviado â. com· 
missão de orçamento. 

0 SR. FRANÇJA CARVALHO (peTa ordem.) 
declara que, attenta. a importa.ncia da 
materia. pois que os crimes continuam de um 
modo insolito, tanto que nesta capital derão
se furtos por meio de emprego de narcotico, 
requer dispensa de interstício para o proiecto. 

O ·sR. PRESIDENTE-O prcjecto esta adopta· 
do com diversas emendas e precisa ser redigi· 
do. Mas a meza tomarã. · em consideração a 
lll'geucia. 

Vl•tação, em discussão unica., õo a.dditivo 
do Senado a.o proj3cto n. 78 A, deste anuo, 
(emenda de Senado ã. propo~ição d~t Camara 
dos Deputados n. lbO, de 1891, estabelecendo 
os casos de competencia exclusivamente dos 
poderes federaes ou esta.duaes para resolve· 
rem sobre vias de communicação fiuviaes ou 
destes entre si, a qual foi approva.da pelo Se· 
nado por dous terços da votos, na forma do 
art. 39 da Constítviçãa). 

O Sr. -1• secretario procede á leitura. do 
:parecar da commissão. 

O SR.. PRESIDENTE declara que vae submet
ter a. votos o a.dditivo do S;nado, o qual só 
!Joder-.í. ser regeit.atlo por dois terçJs, 

Submettido a votos o a.dditi v o votam a fa.· 
>or somente 31 Srs .. deputados. 

0 Sa. ESPIRIVO SANTO (pe~a Ol'à?nt) Requer 
verificação tle votação. 

Procedendo-se a verificação votam contra o 
projecto 76 Srs. deputados. 

O projecto va.e ser remettído à. sancção. 
Votaç:ão, em discussão unica. das emendas 

do Senado, ao projecto n. 11 C. ( emendas da. 
Cama.L"a dos Deputados ao projecto do Senado 
sob n. ll, do corrente anno, que reorganisa 
o corpo de engenhe;ros nav~s e ás quaes o 
Senado não pôde dar ó seu consentimento). 
(Discussão submettida a votos e mantida a. 
seguinte em~nda: 

Ao art. 3.• Em vez de quatro-diga-se
cinco engenheiros de 1• cla.sse capitães de 
mar e guerra. 

Votaram a favor 80 Srs. depqta.dos, con
tra 25. 

E' mantida a. seguinte emenda.: 
Ao art. 8." Em vez de -exame pratieo...

diga-se -exame. 
Obteve a mesma voiaçã.o que a anterior. 
Submettida a votos é w.antid~ a seguinte 

emenda: 
Ao art. lO. Em ve~ 4e-~xame pratiCQ,.... 

diga-se-exame de Q\"e l.rata. o art. 8.• 
Votaram a favor 79 Srs. deputa.i,os e con

tra 28. 
A emenda ao art. 12. 
E' submettid:.>. a votos e m.anti,_;a a seguinte 

emenda: . · 
Ao art. 23, § 2. 0 Em vez de-tres quarios 

-diga-se- dous terços; e em vez de-u~ 
quarto-um terço. 

Votaram a favor 77 Srs. deputados e con-. 
tra 31, 

E' mantida a seguinte emenda. 
Ao § 3. • Em vez de-dous terços e ~IU t§r• 

ço-digá-se-meta.de. 
Votaram a favor 77 Srs. deputrulos e ~<Qn· 

tra 33. 
Não obtem os 2y3 neces3arios par& se~ 

mantida a emeuda ao § 4 d9 art. 23. 
Tem a mesma ~orte a emenda s]:lb~titqtiva. 

ao art. 49 § 5:• 
E' mantida. a seguinte emenda, a favor da 

qual votam 77 Srs, deputnrlos; 
§ 6." como no §5.• . 
E' 'igualmente roautida pelo mesmo nume· 

ro de votos a seguinte emenda. 
O art. 50 passa a ser art. 49, 
O projecto vae ser remettido ao Senado. . 
O Sa. PRESIDE;NTE declara que va.e·se pro-

ceder a vota.çã.o d~s. ma.ttrias cujas discus.;;ões 
foram hoie encerradas e, annunciando a. vo. 
ta~ao do' proJecto n. 136, deste anno, o:pi~ 
nando que entre em discussão o projectQ 

O Sa. p~~~~""'A · G!l!míl-~ me~toq o 
additivo. . ·· 

n 216, do anno passa.do, declara que ha ~to 
respeito um requerimento do Sr. ~ 
MQt.t\\. qu~ v;w llY.bP.li~~J.1 êl ~UWl!t 

Camara v, V 
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Submettido á votos, é approvado o seguinte 

.Requerimenlo 

Requeremos que o l)rojecto e emendas sejam 
remettidos a commissão de orçamento. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1892.
Cesario Motta. -Ca'f!tão . 

Em vista. desta approvação e o projecto. 
com a. emenda. que lhe foi oiferecida, enviado 
á commissão de orçamento. 

Votação em 2~ discussão do projecto n. 85, 
deste a.nno, autorisando o governo a- revel' a 
ta.bella. dos vencimentos dos otficia.es da ar
mada e classes annexas e a reformar o Con· 
selho Naval 

Submettldo a votos o art. 1°, o Sr. presi
dente decla.ra·o approva.do. 

O SR. A.RTHUR. Rios (pell' ordem) pede veri· 
:ficação da votação. 

Procedendo-se á verificação, votam a favor 
60 Srs. deputados e contra. 42. 

O SR. PRESIDENTE-Não ha numero. Vae-se 
proceder à chamada. 

Procede-se a chamarla, a qual respondem 
ll8 srs. deputados. . 

O SR. PRESIDENTE- Responderam á cha
mada 118 Srs. deputados, mas retiraram-se os 
Srs. Costa. Rodri~es, Tosta, Zama, Fróes da 
Cruz, Gabrier de Magalhães, Gonçalo [le La
gos,· Horacio Costa, Erico Coelho, Martinho 
Rodrigues, Cantão, Costa. Ma.chado, Alcides 
Lima., Borges de Medeiros, Matta. Bacellar, 
FerreiraR.abello e Bellarmino Mend.onça. Não 
ba numero. 

O SR.. PIRES FEaREIR.A-{pela m·dem)-Per
gunto a V. Ex. se posso neste momento fazer 
um requerimento verbal ~ 

o SR. PR.EsiDEZII'TE-Seria preciso urgencia, 
qne não póde ser votada por falta de numero, 
v. Ex. deve aguardar a hora do expediente. 

Estando esgotada a hora destinada a pri
meira parte da ordem do dia passa-se a se
gunda. 

aquella lei e com os recursos a.nnualmeilte 
decret&dos . 

O Sr. Presidente annuncia a. votação do 
art. 1°, do projecto. 

O Sr. Cashn.iro Junior-Não 
tendo sido impugnadas as opiniões que apre
sentei na 2a discus._->ão deste projecto, limito
me a mandar a mesa emendas, consubstan
ciando as opiniões que emitti :por essa. occa- · 
sião. 

As emendas são as seguintes: (Le). 
Veem à mesa, são lidas, apoiadas e postas 

conjuuCltamente em discussão as seguintes 

Emenda~· ao projectl) 1t, :1.83 

Substituam-se as duas primeiras partes do 
art. 1", pelo seguinte: 

Os bancos emissores só poderão operar:-o 
mais como está no artigo sobre as lettras a, 
o, c, d, e. 

Do§ 2° do art. 1° sPjam supprimidasas pa· 
la.was:-de que trata o art. 1• dessa lei, o 
mais como esta no paragrapbo. 

O art. 2• seja substituido pelo seguinte: 
Firo o governo autorisado a reduzir o ·meio 

circulante, notas dos bancos e papel moeda. 
da União a 450.000:000$, ficando prohibid&s 
novas emissões, podendo J!ara esse fun emittir 
apolices ate 83.000:000$ ao juro de 5 •r •. 

O art. 3• ~eja substituido pelo seguinte: 
Fica o governo autorisado a roorganisar o 

Banco da Republica, estabe1ecnndo a unidade 
da emissão. 

Suppdmam-se os arts. 4P, 5•, 6•, 7• e 8'. 
S. R.-21 de setembro de 1892.-Casimíro 

Júnior. 

O §r. F~·a:ncisco Glicerio
Sr. :presidente, estava longe de suppor que 
occupa.ria a attenção da Camara, sobre um 
assumpto de tamanha importa.ncia, sem me 
haver previamente preparado pa.ra isso. 

A Camara, portanto, nã.o estranhara si ~u 
me limitar a dar as razões justificativas do 
meu voto contra o projeeto em discussão. 

Apresent'l.das as emendas pelo nobre depu-
BEGllNDA ·PARTE DA ORDEM DO DIA tado pelo Maranbão,eu suppuz que o honrado 
. . .. .. relator da commissão de orçamento aprovei· 

· · 2· discussão do projecto n. 183, deste anuo, tasse o ensejo :para emittir seu juizo a respeito 
estabelecendo a lei n. 3403 de24 do novembro ·da naturezadas mesmas emendas. 
de 18B8,com as modificações que indica, e :fixa o SR .. .ARTHUR Rros.--:E!nendas apresentadas 
o ]raio dentro do qual devem cs actuaes agora não podem ser apreciadas de chôfre. 
bancos de emíssã.o entrar no regimen desta V. Ex. e que devia, a par dos elementos de 
iei. · Autoris:;~.. o governo a. :o...~umir a respon· destrui~lio do projec.to, trazer elementos de 
sabilídnde das notas dos que não puderem ou con:Jtrucção. 
quizerem submetter-se ao mesmo regimen ; a 
providenciar quanto á substituição por notas O Sn.. FR.A..o"'cxsco GLICERio-D~de que· apre
do Thesouro das que forem recebidas, e a res· s~ntaram-se ell!-endas que contrariam essen· 
cíndir o oontracto com o Banco da. Republica ctalmente o proJect.o .•.. 
~ o~aa.te .do: ~~-;D,lúeÓ:a• ~itado .este · o SR._. ~,,.ER.lNo·VIEIR.A.--'Emendas que não 
a aolllm.a; a.etua.l e· fe1to o res,ua.oo conforme foram JUstdicadas. 

..;. ,• 
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~----------------------------------------------~----~--------
. O SR.. F'RA.NCISCo GLicER.Io-Mas os nobres 

deputados carecem de justificação, para. co
nheterem os intuitos de emendas r 

O SR.. SEVERINO VIEIR-A-A primeira dis
cussão versa. sobre utilidade dos projectos . 

O SR. FRANCISCO GucER.ro .,--Nós estamos 
em 2• discussão, não se trata da primeira. 

O SR. S. VIEIRA dá um apar·te. 
O SR. CA.SIMIRO JuNioR - V. Ex. não com

prehende a unidade da. emissão ? 

contrarias ao projecto da commissão de orça
mento e si não puder chegar ao · <ta hora., 
espero que V. Ex. se compromE:. . ~ a pre
e)lchel-a, afim de que não se encerre a. dis
cussã:o hoje . 

O Sa. OITtcrcA-Por que l 
o Sa.. FR.u"'imsco GLrcER.ro-sr. presidente, 

o projecto da commissã.o. de orçamento tem 
por base a. encampaçü.o dns emissões bancari&S 
pela União. 

0 SR. 0ITICICA-Estú. engo.na.do V. Ex.; O 
projecto tem por ba.su o resgnte do pu.pel· 
moeda.. 

0 SR. FRANCISCO GLICE~IO - 0 que é certo, 
Sr- presidente, é que o nobre deputado pelo 
Ma.ra.nhão, sem que houvesse por bem funda· 
mentar, apresentou emendas que encerram O Sa. · FRAN~tsco GLICERlo - .o resgate do 
e3Sencia.l modificação ao projecto. papel·moed!i- nu.o é a. base d~ proJecto .• é!. como 
~emendas foram lidas pelo. seu autor e venho dedlZer, o.encampaçu.odase~l~dos 

foram lidas pela mesa; e como, pois, a. com- bancos pela. União, dando-se o prev10, mas 
missão de orçamento pelo seu relator não apparente recurso a.os bancos de converterem 
emitte parecer sobre ellas? as suas notas em ouro ao portador e á vista.. 

A commissãodeorça.mento quer matar uma. O S:a. SEVERINO VIEmA-Nã.o é exa.cto. 
proposição desta. ordem pelo silencio~ O SR. FRANCISco GLICERio-Então o que é 
o SR. ÜITICICA-Es'"..á. enganado v. Ex.; es- que o nobre deputado entende por.pa.pel dos 

perava justamente que os nobres deputados, bancos que o projecto manda. que seja.m.con-
que são contra.ríos ao projecto, viessem ad· vertiveis dentro de seis mezes ~. · · 
duzir suas con~erações nesse sentido. O SR. OmcrcA+V. Ex. leia a. JeLde 1888 . 
. O SR.. F .UNCISCO GLICERio-0 nobre depu- · O SR. F'R.A.~crsco GLICEru:o- Decretou-se 

ta.do não tem razão. então a conversibilidado.da nota ba.nca.ria em 
O SR. OITICICA.- Demais, jâ falei a respeito, papel-moeda~ (Nao apoiados.) 

já.. fiz a ex~sição. O $&. OrTictCA-A lei de 1888 ·estabelece um 
O· SR . . FRANCisco GLICEIUO- O nobre depu· regimen de transição. 

tado por A.lagôas estava .. • - . . 0 Sa. FRANC!SCO GLICERIO--:-'Í'rato .do pro-
O SR . . SEVERINO . VIEIR-A- Peço a. palavra. Jecto e não quero sa.ber da lei de 1888. · 
o SR. FRANCISCO GLICERio- ... moraJmente Mas. Sr; presidente,: pensei que a. encam~ 

obrigado a accei~r a dlscussão; logo que as ção das emissões bancarias era a unica. ·ongi
emenda.s fossem apresentadas. nalidade do projecto. Mas agora estou obsér

vando que o regimen da. conversibilidade ao . o SR •. ÚITJCICA.-Por que~ portador ou ã. vista., póde ser feito em ouro 
O S:a. ARTHUR RÍos -A. commissão toda. é ou papel-moeda. - · · . 

rolida.ria.; · todos os . seus memb~ teem a O S:a. OmcrcA.-E' o re~en da. lei de 
mesma obrigação. · 1888 ; é pN:ciso conhecer aquelle mecanismo • 
. 0 SR: FR.ANCISOO GLICERIO-NãO ha. duvida.; 0 SR.. FRANCISCO GLICERio-Não trato da 

· mas, o relator da commissão é o nobre depu- lei de 1888. . ·· · · 
tado por Ala.gôa.s. 

9 · ~R. CASIMIRa JUNIOR-Mas. é a mesma 
O Sa. AR.THIJR. Rios dá outro aparte. causa.~ 

. O SI!- · FRANCISCo Gt:.ICERI07 SS. EExs;. não . O SR. FaANC!SCO GLICERIO- Perdão'; os 
discutiram am:plame!J.te o '(lr~Jecto_; po}\tanto •. nobres deputados estão fazendo not&vel con
era natural que VIessem discutil-o e unpu- fusão . Eu digo: não ha regimen de convar
gnar as emendas. sibilidade que não seja. em especie; tudo mais 

.O Sa. OITlCICA.-- v. -Ex. mesmo informou é burla.. 
hoje que falla.riani. . sobre o projecto aiguns 
Srs. deputados; e estava. á. espera das consi- O SR. OITICICA.-0 regimen de. transição 
derações que elles tivessem de fazer contra 0 póde ser em moeda corrente. 
Projecú). . o Sn. • . FRANCISCO ~- W"ao ~llo · 
- O.Sa •.. FR.ANcrsco .GLICEIUo -Peço ao nobre pa.J:8. nenhuma. lei escripta., mas para;. à lei 

. depu~ .que tenh~ a \19~ d~ o~vir-.me •. ~en~ que ~e a conversibilidade em:es- . 
·- Vou 4&r. as razões d~. Jl!.el!_vo~.q'Q.e~~ pecie; tudo mais.éJ>Utl& • ." · · ·· .• 
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· O SR.. OrrtCIOA - Maior burla é a qu!l exts- Não preciso portanto repetir meras noções 
te hoje. de scie.ncia economica para. pronunciar-me no 
.. O Sa • . .Aa'I'HUR Rios - E' o curso forçado mesmo sentido. . 

que temos hoje. o SR. ARTH1JR RIOS ....., Mas o que e fa.cto e 
o sa. FRANCISCO GuCEruo -A conversão só que os abusos começaram depois que começa

se oomprehende quando é .feita em e~pecie me- ram as emissões · bancarias. 
tallica., e'n ouro OU prata. ao portador e á. 0 SR. FRANCISCO GLlCERIO-lsso é ontra 
vista, desde que a nota se apresenta ao troco. questão. O excesso de emissão não condemna 

Ora, tudo quanto não é isto, é curso for- o regimen da. circulação bancaria, mas sim o 
çado. curso forçado. 

Conl'erter em papel·moeda ou em moeda O que corri"'e o excesso de emissão banca.-
.leal, como diz o nobre deputado, é qua é esta.. ; ia é a. volta. das notas ao troco : eampre que 
belecer o curso forçado Não sei como se póde ba excesso de circulação da. moeda. tlduciaria, 
decretar a oonver~ibilldade ao portador e á. este excesso se converte e a circula.çã:o retoma. 
vista, slnão em especie. a nivel norma.!.. 

·-. 11 b d t-.. A'- Por consequencía a qne proposito vem a 
.111u. &.Ppe o pa.ra. o no re epu = 0 por ...... hypotllese do excesso na circulação, a não ser 

gôu, 81 ha scientitlca.mente outro modo. que o nobre deputado queira. commlgo con-
0 SR. OI'I'IOJOA.- Ha. o regimen de tra.nsi· demnar o curso forçado, que à o regimen ex· 

ção que está estabelecido rio projecto. lstente ~ 
O Sa. Ftu.NCISCO GLICERIO - Não ha ta.1 ; Si ha excesso na. cireule.ção em da.mno do 

lei que estabelecer dilposíção semelhante fere credito publico, é porque não se decretou pa.· 
· direeta.mente um principio economico. rallelamente a. conversibilidade da. nota ban-

Ma.s, Sr. presidente, sou partida rio oonven· caria e a União não resgatou o seu igual-
• mente inverti >el.pa.pel-moeda., . 

. cido do regimen da. conversibilidade e dahi Mas, procedendo-se ê. reorga.uisação do 
nlo recúo um passo, custe embora. os maiores Banco da Republica, 0 que me pareoe digno 
sacrificios. de uma reforma discreta., mas energica e re· 

· O .projeeto, segundo penso, tem por base a soluta, é cuidarmos parallele.mente da. con
. enca.mpaçã.o das em.iss'ões bancarias. Voto abso· versibilidade das notas ao portador e á vista. 
lutamente contra. esse intento, exactamente o SR. SA.MPA!O FEaR.Az _A reorga.nisação 
porque nas actuaes circumstancias, advertido do Ba.nco da. Republica póde solver perfeita
pela e:r.periencia, deve o parlamento encarar mente 0 problema.. 
cl&ra~~~ente, firmemente o problema. e re-
solvei-o no sentidn de chegarmos ao objectivo O Sa.. OlTICICA- Acceito a declaração do 
desl\iado, o unico destderatum neste assumpto, nobre deputado por S. Paulo. Si vier da. 
o. qual é a. reorga.nisa.çÃo do Ba.nco da Repu- parte de S- Ex. um substitUtivo da. reorga.ni-

. blica, oomo ponto de partida., para. a. reg~- sa.ção do Banco da Republica, que não aft'ecte 
· :tisaçio do meio circulante. o credito publico, acceiro-o. 

o SR. OmotcA.-lsso e que não ba principio o SR. FRANCJSCO GLICEiqo-Pa.ra. responder 
aJgwn que a.utorise ao repto que me é lanQado pelo nobre depu· 
· · • tado por Alagôas, des~o que s. Ex. · me res• 

UM. SR: DcPo:r..wo- V. Ex. apresenta um ponda. ás segnintes questões: . 
mbatitativo hoJe 'I . · · 1• Qual tem .sj.do o prejui7J:l pa.ra o Tbe· · 
· O SR. FluNci!co GLtCJmro-Não me propo- souro Federal, proveniente daa di1Jerença.s de 

nho por emqua.nto a apresentar substitutivo ; cambio~ · 
~isto qna~o ~ver !empo, e si ~ ca.tna.ra o Sa.. OITICICA.- Enorme ; para. o orça· 
nao. encerrar a dlSCtlSsao sem ouVU'•me de mento de 1893 é ca.lculado.·em 9$.000:000$000· 
novo. O Sa.. F:lWiCISCo Glicerio- 2" : S. Ex. · 

Sr. }lJ'91idente. pa.rtidario da circulação considera que o papel-moeda. inconverilvel é 
. ba.Di:ariá. aou contra.riQ, em principio, á emis- causa efficiente, immedia.ta. .tia depreciação 
~ ela moeda pelo Estado· cambial ~ 

O SR. OITICICA.-Tambem o sou. o SR. OITiotOA. -Sem duvida. nenhuma. . 
0 S&. FRANcisco GLtCnw-Pa.l'li. não gastar 0 SR. FRANCISCO· GLICERio - De modo que · 

tampo e repetir o que tA:ldo o mundo !:&Pe, vou S. Ex. pensa. que é enorine para. o fh!la)Uro 
hlludir ao seguinte facto : no regimen do im· Federal a despeza. proveniente das dift'erenÇSS 
perio,todoa iJ8 esta.distas de um e de outro de cambio, e não quer ch~aar á. conversi'"' 
j)Utido. -~ :oenm!\IJ\ente que re. billdad.e que é·o regimeil normal~ c4'eU).a-

~~··, ·. =a'~~~ventv~, ~- t,.~~~-.~~ .~ .. ~ 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11:47- Página 16 ae 37 

SeiSão em 21 de Setembro· de 1892 

Mas m o nobre deputado 11odesse 11rovar-me 
que todos .os sacriftci':'S da U!!-ião ~ .chegar 
à reorga.msação da. c!l'culaça.o firluctarta; fos
sem inut.eis,não podes.sem ser acceitos razoa vel· 
mente, então eim.Mas eu não creio que o nobre 
deputado recuse o ~crificio por . 11arte da 
União, quando esses sa.crificios se dirigem á. 
recoillltittliçã.o do meio drculante, que é a 
organisacão ~rfeita, definitiva. 

Vou enunciar ligeiramente algumas idêas, 
pois que não sou especialista. no assumpto 
nem estava. preparado para o caso ooourrente. 
Pela pequena. responsa.bilido.de que me cabe e 
que tomel a. paJa.vra para que não se encer
rasse o debate, ofrerecendo-me assim em sa
criftc!o II.C)S interesses gera.es da. nação. Occu
pando a tribuna., estou fazendo um verda.deiro 
sa.criflcio . 

Sr. presidente, 11arece-me que a reorgani
sação do meio circulante, JlOrque para. mim 
tanto vale a reorga.nisa.ção do Banco da Re· 
pul1lica, deve repou!!ar sobre as bases, que 
ligeiramente procurarei indicar. Mh., que a 
reforma deve dirigir-se no intuito de cassar a. 
todos os bancos emissores do paiz a. faculdad~ 
de emittir moed.a., instituindo-se a. unida.de da. 
emissão, e sendo essa faculdade dada exclnsi• 
va.niente ao nosso. principal banco emissor, o 
Banco da. Republica.. 

O S&. 0IT1CICA.-:-De todos, o que commetteu 
mais abusos. Sa.crifieam-se-lbe os outros 
que os não commer.tera.m. 

ô Sa. F'RANóisco GLiéF'.Rto-Acho que na 
situação actual do r·aiz, e lJOà.ia dizer me~mn 
na situação do mundo ci.vifisa.do, a verdadei
ra liberdade bancaria. é ~ mal. E' preciso 
que por emquanto se acceite o monopolio da 
emissão. Ainrla agora na. França. acaba de 
~once4er-se pela 4a ~ez a. renové.ção do privi
legio de emissão ao Banco de França.; e eu re· 
commendo á. a.ttenção dos nobres deputados 
a}lOlogista.s da liberdade bancaria. a discussão 
que a. proposito se travou o mez passado na 
representação liá.Cioba.l da França. entre aquél~ 
1~ que, ctlmo C&.millo Pelleta.il e outros que
l'lam cassar eS!!e priVilegio e instituir um 
banco lo Estado, para. emittlr sobre o credito 
do Estado, .e abrir para. a.quelle paiz, essen
cialmente conserva.dor. e economico, a era 

· dourada de . juro . barato e das a.mortisa.ções 
lentas e o8 Srs •. Blll'dea.u e Uon Say que 
S\mtelitâvam a renóVaçãó do privilegio do 
Velho Banco de França. 

Acho qúe à. liberdade ba.néaria ainda. não 
tem tiin á.asetito effica.z na. opinião, de modo a 
~r exercitada sein perigos, e a. prova está no 
que foi vencido dew.s de luminoso debate 
em relação a.o Banco de França. 
. O Sa. 01'rtOioA.-Ma3 V. EX. quer compa-

bli
rar o B&nÇô de Fi'ãnçã com o Banco da. Repu• 

e~~.t . ' . ·. . . . . . 

0 S:a. FRANCISCO GLICERio-Não. Devo1 po-. · 
rém. confessar que é minha aspiração ver .um 
dia. o Ban(:o da Republica. assumir e gua.l'da.r na 
America do Sul o papel proeminente que, 
guardadas as devidas proporções. exerce no 
occidente da Europa. o Banco de França, 

0 SR. CASIMIRO Jumoa~ Quem cól'nl)iii'(!U . 
foi o nobre deputado_ por Alagôas.(Riso.) 

O Sa, OlTClOA- Eu~! 

OSR, CABIMIRO JuNiott-Sim,senhor . Toda. e. 
Cama.ra ouviu a comparação feita por V. E:r.. 

0 SR. 0ITICICA-Compa.rel pa.ra. mostrar a 
diferença. 

o SR. RmuMBA-Entã.o confessa que eom
parou. 

o SR. FR.A.Nclsco GticEruo- MII.S; Sr. pr&
sidente, esta.bdecida. a unidade da. emill!ão 00· 
mo necessida>te imprescindi!el para~ reftit'· 
ma, eu enfrentaria outra. diftlculdade, e. re· 
duc·ção do meio circula.n~- . . 

Dir-se-ba.: si vós quereiS chegar a. oonvet'
sibilidade da nota ao portador e à. vi~ta.;tíio 
tendes necessida.de de reduzir prevta.m~ntê o 
meio circulante, porquanto! esta.bel~d& a. 
conversibilidade, oi verJadetro oorrecttvo é o 
troco si ba. excesso de circula.çã.o fiduolària.. 
Re~nbéço a seriedade da. objecção, mas 

como se trata de fazer um serviço de.f!!Ot'glr 
nisaçãD, parece-me que se deve tre.neigit (l(llll 
todas _o.s difllculdadea que M'l'$m este a.s· 
SUinpto. {Apuià·Los.) · _, 

Não entro agora no estudo de sa~ s! é 
excessivo ou não ó meio circulante! accetto 
como segura. esBa opinião, O],linl80 que t.liê.s . 
tem á. sua. frente homens notaveis, ootllll Le · 
Roy-Beaulieu, que, escrevendo ~rca d.é fi
nanças doBratil, .._a.chou-o exceSSl.VO e &.COhse- · 
lhou a sua reducçao. 

o SR. BELLARMINO CARNEmo~ E1 uma o'(li
niiio fra.nceza, mas não é 'uma opinl.ã.o · en.cta. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ .... Apoiit.do. 
o SR. SEVERJNo VIEiRA. ;... E; uma. opmlio 

mutto competente, 
o sa. BErúaMtNo ·cARNEiRO.~ Mas não -

conhece de pert.o as nossas condições. 
O Sa. Fll.ANCISCó GLICERIO - Póde .ser que 

não seja excessivo o nosso meio círéulante, 
ma.xime tratando-se de um pa.iz vasto como o 
nosso. rem meios de commuuicação, :!em uma 
praça de oo~mercio edu~:ada no _ mec~n.i~tfio 
das tra.nsacções, como áS de Paiiz, Lt>ndi'es;~. · 
Nova-York e outras nasquaes o lrullimrlo é 
empregado muitQ exiguamente, pbi'qtlé êm 
geral as operações se liquidam ll\}1' tnelo de 
encontre de contas, do serviço de che*tues, 
etc., de modo que. qlia.nti> dlais àpto 6 b,,Jmf,. 
viço do credito, tanto menor é a. quanwille 
dé ml)eda, · { ApêiUi~S-.) . · 
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Mas párto do· fa.cto; que se considera. verda· era de vantagem,. mas ·· não se ' desempenhou 
deiro, de que é excessivo o nosso meio cir-· no que era. de obrigação. 
c~te. nsid oed fid . . d 0 SR.. FR.Al\CISCO GLICE!Uo--At tenda V. Ex. 

. ao C? . ero que a -~ a uc1ar1a _o bem 0 que vou dizer. 
nosso. pa~ seJa_ a causa effictente de depressao Não digo que 0 banco ~e ~esempenhou ra.
cambtal. conSldero-a como uma ~ -causas soavelmente da sua obr1gaçao; comecei :~>or 
c~ncurrentes_d~se phenomeno,nul.s ~ao a con- dizer que 0 Estado não lhe devia dar essa. m~ 
s1dero-.a prmc1pal.. Entretanto, nao me oc· cumbencia., porquanto a elle Estado cum}lre 
cupare1 :por ?ra deste pon~. . . pa.,"'3.1' as suas dividas. 

E' facil dizer que convem rednztr o meto . . 
circulante ; a questão ê 0 modo por que se O Sa •. OITlCICA.-Mas deu-lhe e elle accet-
deve fa.zer a. reducção. tou. 

O Sr. Boilieu, que aconselhou reiteradas O Sa. FEI.A.Nc..soo GLICERro-Sob essa prece-
vezes a reducção, não deu o processo para cupação que se me afigura. irreductivel. 
chega~e á solução concreta., penso que a reducção do meio circulante póde 

Pa.rece·me que, tra.tando·se de reduzir o e deve ser feita. pela. sua consolidação por 
meio cireulante,deve o Esta.do dar o exemplo; emissão de a.polices da. divida publica, apoJi. 
porquanto, em rela.çãa a.o papel·moedado The- ces cujos juros devem ser pagos em papel. 
lli?Uro. tratando-se de pagar uma pa1•te da di· 0 sa. OITICICA-A quem? 
'vida.fluctua.nte da União,esta. deve eft'ectuar o 
respectivo pagamento em condlçi'Jes normaes. O Sa. FM.Nc-.sco GLrcER.to-Chega.rei lá. 

Vi no tempo do imperio destinar-sa para Abro aqui uma excepção ao que sustentei 
resgate do papel-moeda. uma quota, a que quando se tratou da conversão de juros ouro 
cb&ma.vam sobras do orçamento. o orçamento, para juros papel. 
porém, em geral, não apresentava sobras e Não dou as razões de$8. excepcão. porque 
nunca se destinou quantia. para. isso. não é opportuao entrar agora na elucidação 

No · antigo I'egimen vi ainda impor-se a.o desse assumpú>, vencido em tres votações da 
Banco Nacional a. obrigação do resgate par- Camara. 
cial de uma quota. . Pa-rte do papel moeda, Mas o nobre deputado fez um pergunta-
obrigação que no dominio republicano se re· quem ha de pagar~· .. Pagar o que 1 
produziu no contracto do Banco da. Republica. o SR.OITtcrcA.-Não, a quem ha de ser pago 

Não me parece que a. ~o tenha. o direito 0 juro ~ . 
~~~.a outrem •iUe resga.te a sua propria. O Sa. FaA..NCISCO GucER.Io- Ao- porta.dor 

Em troca., porém, dessa obrigação onero- das a.polices, está bem visto. 
sissima, quando se orga.nisou o Ba.nco daRe- O Sa. OrncrcA.-,.Mas para todos as notas! 
publica., deu-se-lhe a faculdade de em.ittir no o sa. FRANciSco GLrCEIUo-Não. Segundo 
valor do triplo. o relat.orio do honrado ex-ministro da fa-

Ficou com a faculdade de emittir duas zenda, 0 meio circulante, nota bancaria. ~ ce
vezes mais do capital recolhido it. conta. de dulas do Thesouro inclusive, orçam por 513 
sen la.stro. · mil contos. 

Eis aqui o gra.nde mal. · 
Convenço-me que á nacão cabe, com a se- Ora, Sr. presidente, parece-me que, si a 

riedade que lhe devem inspirar os seus com- União reduzir 63 mil e9ntos, emittindo igual 
promissos, lançar mã.o de todos os meios nor- quantia em apolices para recolher o meio cir

. maes' regulares e extraordinarlos, para re· culante correspondente· a essa importancia, 
sgata.r . a sua. divida. fluctua.nte, pois que 0 _tem-n'o reduzido 450 mil contos. 
papel moeda circulante é wna divida ftuctu- UM SR . DEPUTADO- Faz um sacrificio 
ante da· nação. enorme. 

O SR. All.TRUB. Rros-Ahi a falta. de serle· O SR. FRANCisco GLICER.Io-Os nobres depu· 
dade não parte do governo da nação, mas tados faltam com um desembaraço uotavel no 

· daquelles que tomaram. o onus e não o cum- saCriíicio que o Estado faz em pagar o_qne 
-piiram. deve. . 

o sa. F'BA.NCISCO GR.ICillUO- Nem digo que . Quanto deve elle ã conta. de seu papel-· 
.._ roced. •- te - d mOeda~ Deve 167 mil contos. Paga. em ouro, 

o ""'nco P eu regu ... rmen • na.o se esem- converte-a nota ao :portador e á ~ta 1 Não é 
penha.ndo de uma obrigação oontrahida no curso forçado, tanto como a nota. bancari& 
seu oontracto. . · tu 1 1 
· Não. responsabiliso o banco, porque nã.o se ac a 
.. desempenhou perfeitamente · dessa -obriga- o S:a. Omcrc.&.-Està enganado. V. Ex· 
. çio. ~ ..... . _,/ · · · - disse que é o mesmo que uma nota. do ban~ 

o _Sa~·' ÜITICICA.-Desempenhou;se. no que ô Sa. FR-ANCISCO GLICERio--.:Não e o mesmo 
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porque o Banco da. Republica. será obrigado a 
oorrverter a. sua nota. ao portador e á vista, 
quando o cambio se mantiver ao par durante 
um anno, condícção que considero completa
mente illusoria. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Por um a.nno 
a.inda.. {Ha oulros apartes.) 

0 SR.. FRANCISCO GLlCER.IO - E quando é 
que a União ê obrigada a converter em ouro, 
ao porta.dor e á vista, as suas notas 1 

O SR. ÜITICICA dá. um aparte. 
0 SR.. FRANCISCO GLICERIO - Mas, entilo, 

quem e q.ue pa.,1?3. a divida. da Uniii.o ~E' a 
União ou e o banco 1 (Ha di11ersos apartes.) 

O SR. OrTrcrcA- Onde V. Ex.. ja viu ban
cos de emissão que pagassem o seu goso de 
emissão ao Estado ~ 

0 SR. FRA.NCISCO GLICEtUO - 0 Banco de 
França. 

O Sa. OtTICICA -Não ha tal; Lta questão 
do Banco de França, V. Ex:. ouviu a.s declara
cões que se fizeram. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO- Repito, O Banco 
de França. paga ao ·Estado o seu privilegio de 
emissão 

Em geral os bancos de· círculação na Eu
ropa teem sido fundados, pa.ra. nelles poderem 
os respectivos governos haurir recursos pa.rn 
a. guerra ; tem sido este o principal fim. 

O SR. OrTICIOA-Para consolidar a divida. 
0 SR.. FRANCISCO GLICERI0-0 proprio Ban

CO da. Inglaterra. que de 1844para. cã. é que se 
tornou um ban(X) solido e esta.vel e que assu
miu .. . 

O Sa. 0ITIC10A dà um aparte. 
0 SR.. F RANCISCO GLICER.Io- Não vamos pa

ra. e.<1Se ponto, com o qual nada. tenho; quero 
dizer ao. nobre deputado que o proprio Banco 
de lill$"laterra., quando em 1844 se reorganisou 
·deferutivamente, tinha todo .o seu capital em 
mã.ós do governo, isto é, quatorze milhões de 
libras esterlinas. 

O ftm da. crea.ção dos bancos de circulação 
na. Europa. tem sido esse: poderem os respe· 
ctives governos haurir recursos para a guerra 
ou pa.ra outras despezas e:x:traordinarias. . 

O SR- OITICIOA...;.() Banco de França não 
teve este fim. · 

O Sa. FRANcrsco GLrCERro-0 Banco de 
França é cr~o de Napoleão I e só teve por 
fim exclusivo crea.r recursos para a guerra. 

O SR. OmcrcA.-Està. enganado V; Ex; o 
Banco de. França: não fez cousa alguma. ao 
Est.a.do, 

O.SR FRANCISCO GLXCER.Io-Ma.s os .a:partes 
des~ra.m·me do curso. p.e m!-nhas 1déas; 

tinha ficado na reducção do meio circulante e 
acha.va que a União devia emitir· 63 mil 
contos, que é uma taxa que me occorre de 
momento. 

Não faço questã.o do quantum ; faço questão 
do fundamento que caracterisa a minha 
a.bserva.ç.ío. 

Achava que a União si reduzisse o seu 
meio circulante a 450 mil contos concorria 
desde logo pam seu o credito por este passo 
moral que considero da. maior importancia. e 
magnitude. mesmo porque ella corria ao en
contro daquillo que no exterior e inter ioren· 
tende-se ser a primeira das c:ausas que pro
duzem as rel'turbaçVes do C.\ll\bio interna
cional. 

Sr . presidente, reduzindo o m~:1o circulante 
a 450 mil conto~ e ~i comparnl-o :t população 
do Bra.zil, que Cilhmlo em 15 m!lt~üos de ba
bitn.mes, ainda assim corresponde, creio qu~ 
a 30$ por ca.'~Je\,a,. Supponho ser e:~to. a relação 
que vai entre 450 mil conto;~ e 15 milhões de 
habitnntes. 

Ora., Sr. presidente. lm poucos tlias lia. eu 
um escriptor o.merica.no, que, escrevendo so
bre a.s .finanças de seu pa.iz em ·1861, o.conse· 
lhavu. a reduc<;áo do meio circulante que era. 
excessivo , sustenta.va que a media devia ser 
10 dotlars por cabeça, que corresponde a. 2()$ 
de nossa moeda; sendo que Sr. presidente, não 
si comparam os meios de oom.muuicação exis
tentes nos Estados Unidos e os do Bra.zi.l, mes
mo tomada3 a a.ctualidade bra.zileira e a epo-
ca. a que este escriptor se referia, · · 

Reduzindo-se pois o meio circulante a 450 · 
mil contos, me parece que se :fl..ca.râ. a.quem das 
exigencias scientifl.ca.s neste a.ssumpto; 

Transijo portanto, acceitando essa base ; 
primeiro, porque considero a. vastidão do nosso 
paiz e a falta de communicações internas, se
gundo porque considero a época. que sobre· . 
veio a. abolição do braço escravo e portanto o 
augmento ra.pido do consumo e a immobilisa.
ção do meio circulante nos pequenos consu . 
midores e no sa.la.rio ~m geral. 

Em ultlma analyse. si contra a minha espe 
ctativa, a reducção do meio circulante não 
produzir os resultados que imagino, qualquer 
perturbação que porventura. ainda fique na 
circulação ha de ser eliminada pelo troco, 
quando se decretar a cOI!Yersillilidade . da. 
nota bancaria ao :poriador e a vista. 

Sr. presidente, a.credito que o Banco da 
Republica. póde tornar-se depois de reorga.ni.
sado, uni banco emissor de primeira. ordem, 
si, convergentes com estes, outros meios ·fo. 
rem postos em acção, já pelo poder publicoJà. 
pelo proprio banco. · 

Poder-se-ha chegar a. este desiderat?Jm sem 
sa.crificio da. União ? 

Não creio; mas acho que a União tem o de- . 
ver de concorTer com o seu credito, COIJ?: . a 
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sua respottsabilidade legal, para conduzir o 
banco, ao verdadeiro regtmen da circuláção. 

o SR. OrrrmcA.- Porque? 
O SR. GL!CERIO- Porque é de seu dever. 
O SR. OrrrcrcA.-Então é de seu dever não 

arrastar o banco aos tribuna.es ? 
O SR. GLICERio-Arrastar o banco aos 

tribuna.es ê arrastar a propria nação. O Ban
éo da Republica attenda bem o nobre deputR
do por Alagôas, e a 'propl'ia. nação emittindo 
notae. 

O SR. OttrctcA-Està enganado; o Banco 
da. Republica é r~gimen de excepção, e uma 
instituição que abusou. 

O SR. FRANCisco GLlCERro-Se o Banco da 
Republica commetteu excessos, quem mais 
merece censura, elle que os comrnetteu (peço 
a. attenção do nobre deputado) ou os governos 
que os consentiram 1 

O SR. OrrrCICA.-A nação não; o governo di
étatoriel. 
. O SR. FRANCISCO GLitERto-Foi o governo 
da Republica quem 6rganisou o Banco da Re
publica sobl.'e as basesactuaes. 

0 SR. SEVIRlNO VtEIR.A-Este facto prova 
~m favor da encampação. 

Ó SR. SAlil'AICl FERRAZ- Não ILpOiado, 
ên'l fa. vor dâ. reorganisa.ção do banco. 

O SR.. FRA>'icisco. GLrêEaro-0 nobre depu
tado virá sustentar essa sua opinião; jà é 
uma grande comquista, pois que S E:x:a.. se 
co1locou na sombra, vigilante a espera do 
encerramento do projecto. 

O SR. Ort'rcrcA.~Esta enganado. 
Eu :Pelo menos estava resolvido a pedir a 

pala.vra para provocar o debate. 
O SR.. F!tANCrsco GLICEaro~Assim, chego ao 

ponto para . mim o máis importante; Não en
tro em.deta.lhe porque nãó estou preparado e 
aguardava meslnó que os nobres deputados 
que sustentam a éne!!,nl.pâção éxpozessem 
tnclhor ()S SéUs argumentos. 

Mas, parece-me que o Baneó dli. Republica, 
tornã.ndo-se o linicó banco emissor do nosso 
paiz, recebe um ttt.andato do qua..l pôde e 
aeve se desempenhar ca.baJ.mente. 

O Sa. 0ITICICA.-Vejamo8 isto. 
Isso é uma nova alehimia. 
O S:tt. FltA.NCisco Gi:';rcliiuo~o Banco daRe· 

Jiüblica. tom;tndo a si aresponsabllid.ade de to• 
das as emissões, quero dizer de ... 450.ooo:ooos. 
substituindo todas as notas dos dfi'ei'entes 
bancos e as do thesouro, por' notas suas de 
uma só esf.;l,mpa, póde perfeitamente àssurnir 
ó êbmprotnissó ~e as !!(Inverter ao portador e 
ã viSt.á. . -

O SR. AR.rrrua Rws da um apa.rf.e, 
O SR. FRANCISCO ChrcERIO- Nã.o conheço 

processo algum para. que os bancos se desem
penhem sinão convertendo as suas notas. 

O SR. ARTHUR RIOS'-'- Sinão, tendo credito, 
o SR. FRANCISCO GLICERIO- Não e com cre

dito que os bancos convertem as notas ao 
portador e á vista ; é com dinheiro, ou an
tes, com especies que devem estar guardadas 
devidamente. 

O SR. OrrrcrcA.-Está enganado ; é um prin· 
cipio errado. O banco converte as notas ã. 
vista e ao porta.dor com dinheiro das parti
cular<?s, pelos descontos dos efl'eltos de com
mercio. 

O SR. CAst~nno Jul'nOR.- V. Ex. hn. de da· 
monstrn.r isso q uandc f<tllar. 

O SR.. FRA.NCJsco GLICERIO- Perdão, is~ 
acontece nos casos orllinarios, pelo capit:\L 
rolante na caixa do banco, não nos casos de 
crises, nem nos casos extraordinarios. 

0 SR. ÜITICICA-Logo não é O banco quem 
troca a nota. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO -Quondo disse 
que o banco n·io converte as notas com cre
dito, mas com especies, referia-me it. totali· 
da de dos lastros banca.rios para. sol ver os seus 
compromissos em relação a totalidade dllS 
notas bancarias em circula.çâo ; mas não me 
referia ao numeraria que possa existir no 
banco, quer seja em especie, ou seja em effei
tos do commercio, lettras, cheques emouro, 
etc. 

Mas, vamos ao ponto dlffi.cil da questão. 
Para que o Banco da Republica tomando a 

responsabilidade unica da emissão de 450 mil 
contos,pos~a desempenhar-se de seu mandato, 
deve necessa,riamente augmenta.r as suas re· 
servas em ouro. Eis o ponto de divergencia 

Entendo que, si o Éanco da Republica tiver 
necessidade do credito da União para au· 
gmentar a.S suas reservas em ouro, a União 
não deve recusar-lh'o. 

O SR. ÜITICICA....:.E' a grande queStão I A 
União sacrificando·se para salvar os accionis-
tas do Banco da Republica! . · 

0 SR.. CASIMIR.O J!Jl'llOR-Quem falia em a.c· 
cionistas 1 Não temos nada com isto. 

0 SR. SEVERLVO VIEIRA.-0 argumento é de 
accionistas. 

0 SR. FRANOISCO GLICERio-Os nobres depU• 
tados estreitam muito o terreno da. discussão, 
insurgindo-se 'Xlntra o interel!se do a~cionista. 
como se pudesse existir banco de emissão sem 
o capital dos particulares. 

~ã.o tenho sen.ão qüe prêoceupar·rne ~ni. o 
credito e com. os illUlresses da naÇão, Para. 
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salvar 6s interesses da nação nâó é preciso O Sa. CAsiMIRa JuNro:R-0 nobre deput.ad 
sacrificar os interesses individuaes do capita- é que está aftlicto por isso. 
fu-ta.. O SR. FIHxctsco GLICERro-Sempre pedi ao 

Cuidar dos interesses da nação não é cruxi- nobre deputado que não trouxesse para a dis
ficar os accionístas, sem outra razão que não cussão O$ creditas do Banco da Republica, em
seja, sinão o adio ao tnenos pouca attenção e quanto não se iniciasse um debJ.te geral para 
menos preço ao c:~. pital partícuhr. reorganisação do systema bancaria ; agora, 
o Sa. SEVERI-<o VIEIRA dá um aparte. porém, que esse ensejo se apresénta, acredito 
0 SR ÔITICtCA da utn aparte. que é dever ~o~so !!_edir ao nobre deput~~:do,Por 

Atagôa.s a d1s~mssao ampla sobre o prmc1pa.l 
O Sli.. FaANOISCO GJ.IcEaro-Não lancem a instituto de credito da Republica. (Apoía-

coníusão na discussão. dos.) 

O SR. GLICEIUO- O npa.rte do nobre de- ConCesso que não do.rei o meu -voto po.r& 
putn.do pela Bahia, e-tá no. corrente das opi- que o Esta.do O.pt'lie com o seu credito um esh
nillos do dia ; todo o mundo que quer a en· belecimento que esteja. em condições de insol
cmmpn.t,~o diz quo auxiliar o B.."'nco do. Repu- vabilidade; essa. seri1L a unica hypothese que 
bllcu. fürli o mesmo que auxilia.r o. Companhia ex~Iuiria o apoio da Uniã.o. Mas declaro á Ca· 
Gt!rnl. mara. que estou convencido da perfeita. e 

Ml\s pergunto eu : qual n. responsabilidade compteta solvabilidade do Banco da. Repu
Uil União nn fulloncia do. Companhia. Geral1 blica. 

O SR. OI.I'rcrcA- Ho.vin, a autorisação do o Sn. OITICicA-Banco que para viver pede 
B:t.nco de Credito Popular e a entrega dos a.o Estil.do que emitta. papel-moeda.. 
saldaR do Tllesouro. o SR CASll\ORO JuNron-Mas vamos discutir 

O SR. PJtESIDENTE-Previno ao nobre de· isso. (Apartes.) 
putado que está dada a hora. O SR. FRANcisco GLrcEruo -Eu accredito 

O Sa.. GLICERio ....... Sr. presidente, nesse que os nobres deputados,brazileiros como são, 
ll:tso eu flco nestas pequenas observações.... não ficariam sati:>feitos si o Banco d<l. Repu

O SR. SAMPA.IOFER.R.AZ- Discutiu brilhan- blica fosse um banco fa.llido ; (apoiados) o in· 
temente ; o ponto de vista em que V. Ex. se teres se geral nosso é que se demonstre se
coU oca é o mais razoavel. (ll{uitos apoiados.) riamente a solvabilidade desse banco. 

O SRi OLICERIO . • •. devo porem adduzír Mas opportunamente continuarei a dis
ligeiras :Ponderações para concluir nesta. parte cussão · · · 
o meupensamento '0 Sa. OITICrcA- V. Ex. vae apresentar o 

Dizia que a União não devia recusar o seu substitutivo amanhã ~ 
credit~ para que o banco augmente o fundo o SR Fai\Ncxsco GLICEruo -Continuarei a 
de 1-'o/:antia, de suas notas, por que a União discussão e opportunamente eu e alguns ami
pre3tandó o seu credito ao Banco da Repu- gos, apresentar'emo~ o substitutivo ao proje
bli.oa, suppond.o que elle pr'etenda levant r cto do nobre deputado, 
un empres imo no exterior, não faz mais do . , 
qte Jll'estar por intermedio ~~~ terceiros, um O SR. OIT!CICA - Pms eu reserdvoo-me para. 
rurv1ço que deve ser levado a conta de suas fallar depors da apresentaç1o plano de 
JI'Oprias responsabilidades, (ApQiados) A V· Ex. . 
íniã.o ira apenas com o concurso do banco o SR. FRANcisco GLICERIO - Não continuo 
~issor concorrer para a valorisação do tneio para não infringir o regimento, indo além 
<rrculante. da hora. 

Mas, preciso desde logo fazer uma observa- E' isto o que tinha.~ fazer, f!J.ndamentando 
.;ão, e é esta: o Banco da Republica eatará o .m~u voto contrario ao proJecto da com .. 
em Cúnd.ições de salvabilidade para occorrer m1ssao. . . . 
ao serviço de.amortisação e juros do empres- Par~ finallsar por 1lOJeldevo dizer que ~f!l· 
timo que por ventura. levante ? . batere1 sem cessar o proJecto da. comnussao 

. . . . ou qualquer outro que se dirija a enrca.mpa.-
0 Sa. CAsl:MI.Ro JUNioR-:- ~esse terreno e ção. A volta ao papel moeda do estado, in~ 

que deve ser collooada a questão. convertivel, é castigo que não merece a mi-
O SR. Gt!é:ERio- Pelo pequeno conh~ci- nha. patria. Eu aprendi a comba.tel-o, comba· 

lne!J.to que tenho de seus balanços, digo qUe tendo o Imp~rio. . . 
esta. (Apoiados.) Saberei defender a. propriedade é a honra 

o SR. OITICICA.- E d.igo que nã.o e>tá, dos meus ~ncida.dãos~ a.~sim como os creditos 
V. Et. qUer chamar li. discUilsã.o 0 B!lnoo da da Republica• envolVIdos nest& reforma. 
Itctrubliéll.. A discuesão fica ll.dúl.dl. 

Oamara V. V 60 
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Plissa.ose a hora destinada. a.o expediente. 
0. SEt. 1" SECRETARIO procede â leitura do 

seguinte 
EXPEDIEN'I'E 

O.fficios: 
Do Sr. !•.secretario do Senado, de 21 do 

corrente, communicando que naquella data 
·enviou a sancção os. autogra.phos do decreto 
do Congresso Nacional, que abre no correu~ 
exercicio o credito de 400:000$. sendo 
200:000$ destinados á collocaçã.o de poços ar
tesianos ou construção de açudas e t•cpt•ezas 
de ribeiros nos municípios que destes melho· 
ra.mentos carecerem no esúulo do Pinuhy; e 
200:000$ para identico ftm nos municípios de 
campina.. Ingà. Umbuseiro, concei~iio e Pom· 
ba.l no estado dn. Parn.hy'm.-Inteira.dn. 

Do mesmo senhor, de~ do corrente.commu· 
nica.ndo que naquella da.tu, enviou :i. sancc:.ão 
os a.utographos do decreto do Congresso auto
risando o governo a abrir um credito sup. 
plementa.r de 540:000$ a verba. do n. 17 do 
art. 7• da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 
-Inteirada. 

Do mesmo sedhor, de htunl data1 oommuni
cando que naquella. data ~enviou IJ. sancçil.o os 
autographos do decreto do Congresso, auto
risaodo O governo a. abrir O Cl'edito Utl !60:000$ 
ao cambio de 27 dinheiros por l$000, para oc.., 
correr no e:o~:ercicio co1'rente ás dcspazas da. 
rubrica 2"-Le~ações e consulados- do orça
mento do Ministerio das Relações E:tteriores. 
- · Inteirada. . 

Do mesmo senhor, de igual dab , commu
nicando que a'Iuolla. Co.mara enviou à san
cção os a.utogra-phos do decr~to il.utorisando 
o governo a abrir no exercício corrente um 
credito supplementa.r, na. importancia de .:f 
33.826-0-0, para. a conclusão das obras do 
prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral 
a lpu, no ~ará..- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 19 do corrente, com
municando que aquella Camarn. enviou il. 
sancção os autogr<tpllos da resolução do Con
gresso autorisaudo o governo a coutractar 
com quem mais vantagens o:ãerecer o servioo 
de reboque, por meio de vapores, nas barras 
dos rios ltapemirim e Beoevente, no estado 
do Espirito-Santo, e bem assimnasde Itajahy 
e Laguna, uo estado de Santa. catharlua..-
Inteirada. · 

Do mesmo senhor de 21 do· corrente, re· 
mettendo projecto da.quella Camara., decla
rando que o subsidio dos sena.dores e deputa.
dos na. proporção da a.ctual sessão ~egisla.ti va., 
sem pago pelos saldos das respectivas verbas 
do corrente exerci cio, ·assim como que serão 
pagos pelo mesmos saldos, o serviço tacby~ 
grapho, de reda.oção dos debates e publicação 
nas dua$ ~do Congl'eSS9, dura.n.te,!) .te~po 

que exceder a cinco mezes. - A's oommissões 
de constituição, legislação, dfl justiça e de 
orçamento. 
· Do mesmo senhor, de igual data., remetten

do, cóm emendas, a proposição desta camara, 
que fixa a. despeza do Ministerio da Marip.ba 
para o exercício de 1863. -A' commissão de 
orçamento. 

Do MinisLerio dos Negocias qo Interior, de 
20 do conente, devolvendo, iia.nccionado, o 
autographo do decreto do Congresso que es
tabelece a. orga.nisação municipal do Districto 
Fedeloal.- Inteirada. offlciando-se ao Senado. 

Do mesmo ministerio, de igual data, em 
resposta. ao officio desta. Camara, n. 257, de 15 
do corrente, declarando que, na presente data, 
communiooll ao presidente do Cearà a decisão 
desta Co.mara sobre a eleição a que se prG
cedeu ultimn.ment.a naquelle eta.do e pela. 
qua.l o1 eleito o Sr. capitão Alfredo Jose Bar
bo~ .-Inteirada. 

D.J Ministerio dos Negocias da. Agricultura., 
Commercio e Obras Publicas, d~ igual data. 
remettendo o requerimento do pessoal empre
~do no serviço maritimo das obras do porto 
ao e3tado de Pernambuco, pedincb a.ugmento 
de vencimentos e o officio do inspector J.o 
2• districto dos portos marítimos informando 
ser justa a pretensão dos supplica.ntes.-A' 
com missão de orçamento. \ 

Requerimentos~ . . 
De Bertram Rochfort, em additanento ao 

seu anterior requerimento, pedind~ a con· 
cessão do prolongamento do ponto en que se 
acha a- Estrada de Ferro do Rio do Ouro, no 
município de Iguassú, até encontrar\se oom 
a Estrado do Pa.ty Alferes.-A' co~ de 
obras publicas. ~ 

E' lido e fica sobre a. mesa, o seguinte 

PRÓJ'EDTO N. \ 

O Con.,ooresso Nacional decreta.: · I 
Art. 1. o Fica o governo autorisa.do a co!

ceder a.o Dr. Joaquim de Almeida Leite M4-
raes, lente da Faculdade de Direito de S~ 
Paulo, um a.nno de licença para tratar de s, 
sa.ude sem vencimento algum. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em co~ 
trario . 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1892-
Moraes Barros.-Paulino Carlos.-Brazili 
dos. Santos .-Costa J-unior .-Mursa. - Glice1 
rio .- Almeida Noqueira.- Cesario Motta.-! 
Julio de Mesl[uita.•-Alfredo EUis. · 

Vem á inesa, é lida e remettida. á. comm.is
são de policia, a seguinte 

llldicação 

Indicamos . que a. mesa da. .. ca.niàra,, por ip.· 
termedio do presidente, seya. a.utoris&da. 1!-~n-
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Ora, me :parece, Sr. :presidente, que hontem vocar sessões nocturnas e nos domingos, con
forme as urgencia.s do serviço, sendo as mes· 
mas sessões de 3 horas e :ficando as sessões 
m'<linarias, nos dias de sessõ~s nocturnas re-
11ozlda.s a quatro horas. 

o meuos exaltado fui eu. 
O SR- EPITAcro PESSOA-Apoiado, isto é urila. 

gra. vissima. injustiça. 

Sala. das sessões, 21 de setembro de 1892.
Glicerio .-Leonel Filhc .-Julio de Mesquita. 
-Alfredo Etlis.-Cassia,w do Nascimento.
Froes da Cru:. -Augusto Vinha~s. -B!!daró . 
-Lauro MuUer. · 

O SR. PIRES FER.REIR.A (p1Za ordcm)-Pede 
dispensa. de membro da commis~~ de mari
nha e guerra de que fa.;>; pa.rte. 

0 SR. PRESIDENTE-O requerimento do no
bre deputado será tomado em consideração 
em tempo opportuno. 

O Sr. Seabra. (mouimento de atten
çclo, silencio)- Sr. presidente, YOU desempe
nhar-me do dever de continuar na narração 
dos actos consequenciaes dos decretos de 10 e 
12 de abril. 

Antes, J!Orem, de entrar nessa narrativa 
dolorosa, dolorosa pa.ra mim, dolorosa para 
esta. Ca.mara, dolorosa para o pai?; in
teiro, dolorosa pa.ra a Constituição, dolorosa 
para a. liberdade, dolorosa. para a Republica, 
deYo uma breve respostb a um dos orgãos de 
publicidade desta capital, ao qt1al não respon
deria. na tribuna do parlamento, si por ven· 
tura. não visse que à testa. da. direcção deste 
jornal esta um dos mais lllustrados membros 
do Senado, o Sr. Dr. Rangel Pestana. 

Jà hontem dizia o redactor deste periodico 
que eu queria provocar escândalos parlamen
tares. 
Chama.~ de esea.ndalo parlamentar a des

affronta dos brios de um representante da. na
ção! 

Denomina-se de escanda.lo parlamentar o 
d~gravo da honra. da Constituição da Re

. puhltca ! ! ! 
H?je, S. Ex. , em artigo a respeito do modo 

porque me portei hontem nesta tribuna, pa
recendo-me que mantive toda a calma e toda 
a. prudencia na discussão (muitos apoiados), 
a.ttibue-me :paix~ violentas; e, para desfarer 
a impressão, mas impressão afllictiva, que fi. 
cou no animo daquelles que se dignaram ou
vil' a. narração .que :fiz. S. Ex. , se esquecendo 
de que é representante da. nação, hoje, no·or
gão de que é digno director, O Tempo, diz o 
~guinte . (lê): 

« Por mais 'l'ioloncia que S.Ex:. se esforçasse 
por dar aos termos . . . »e mais adea.nt.e: · 

« Que ~a; ma.is feliz, e que a Ca.mara.. 
mantendo-se na· calma e IJI'Udencia com que. 
tem procedido, dê o devido valor aos arroubos 
oratorios do. digno deputado bahiano, respei• 
ta.ndo a sua. impetuosa paixao ; .•• » 

o Sa. SEA:BRA.-Mas, Sr. presidente. tudo 
isto é necessario, tudo isto é preciso :para pro
curar·se deste modo baralhar os factos, ~esft
gurar os acontecimentos, e te_nta~ destru~r o 
que jà. está. vencido na consc1enc1a. publ~ca. .• 
isto e, a prepotencia. de que fomos VlCti• 

mas! 
S. Ex. diz ainda que fallei no meu nome 

inviduo.l. 
Niio; si n.JlmUa alguns facto:l que se referem 

exclusiYamente ã. minha pessoa, eu tn~bem 
relatei e re!eri·me a. ou~ro~ qne se relo..c1ono.m 
a. todos a.quelles quo 1ill·am rlesterro.dos e 
cletidos, por fot•ça. destes decre!-0~ dicto.torio.es. 
Det~ndendo o. j ustl~ da. mmlto. causa., de

fendo a. da causa de todos. 
Representei-os, e procurei tn.mbem. trazer 

para o seio do par lamento a.~ suas dures, a.s 
suas magoas e os seus soffrtmentos, exacto.· 
mente quando os incensa.dores do .poder pro
palam e afflrm:un que vivemos felizes ~m.u_m 
paiz republica-no, e sob uma. constttmçu.o 
democntica ! l . 

Da.tla esta resposta. ao ill'!-stre senado.r JOr
nalista devo tambem >~.lludll' a. um ~ptco de 
um outro orgam ~emi·otficial, onde, Jil. se nos ·. 
chamou de assa.ssmos ! . _ 

Refiro-me ao Figaro . Em sua ed.tcça.o .. de 
bontem lê-se o seguinte: . . 

«Jâ temos na cidll.de a. gr,,nde ma10l'1a dos 
deportados. 

«Falta apenas a ultima turma. . 
« Ninguem esqueceu como :par~iram daqm. 
«Deixaram-se prender sem :pro.estos ... » 
Ora, Sr. presidente, isto · realmente causa-

ria indignação, si não desafiasse a. gargalha~a. 
Nó:! nos deixamos prender sem protesto!··:· 
Como havíamos de protesta. r e de que vaJ.er1a. 

·o nosso protesro~ 
Protesto quererião que fizessemos, para que 

no dia seguinte, se transformasse esse protesto 
em resistencia.. 

Protestar ! Mas ··protestar , para dar !ogar e 
occasião a maiores, mais crueis e desapiedadas 
violencias? ! . 

E como, quando :protesta.r, SI, nem a.o me• 
nos, si nos perguntou o noJI!e ~ ! . :. . 

Protestos e energicos, fizem~s n.9s, repres~~
tantes da. nação, na commurucaçao que. ?1-
gimos a. esta camara., de bordo do va~r er
nambt!co, antes de chegarmos ao P8:fa, da~- · 
do os motivos porque não comparec1a.mOS as 
sessões. . 

Protestas fizeram todos os d.ester~d?s, as- -
signa.ndo o habeas-c~rpu~,requertdo aOJWZ sec-
cional do estado do Para. . ·. 

Protestos levantaram, logo no d1a Seg)ll.D.te 
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àO da nossa. pri.Sãó, ô illústre membro desta ca- quando se trátavâ de tünà. i'êorganisaçã.o mi
mara, Sr_ Luiz Mura.t, no Combate, e o digno nisteria.l, perguntei-lhe: porque não é a.pro. 
e irttetnerato Sr. Martinho' Gareer., na Cidade veitado o seu talento ~ 
d(} Rio, fa.Ua.ndo ambos os benemetitos jorna· . Po!s bem; chegando a bordo do Aq1.1idaban, 
listas em nome dos opprimidos. . do modo como já relatei, escrevi a S. Ex., 

Protesto. mas, solemne, energico, sobl"~n- mais ou menos, a seguinte carta~ 
cêiro, altivo, fez o notavel e ·incomparavel ci- « Exm. amigo e Sr. Dr. Serzedello-Fui 
ila.dão Ruy Barboza lia petição de ha be'lS-cnr- preso hontem á noite, e, dizem. que por cri
pus qUé,em favor de todas as victilnas,dirigiu mede conspiração. Ninguem mais sabe do que 
a.o SUpremo Tribunal Fedet'a.l, v. Ex. que sou incapaz de conspirar; porque 

Protestos ~raro muitos membros desta i1· sabe que si alguma coaspiraçao fiz, foi no par
lustre Camara, na. discussão dos decretos de I O lamento, fazendo oppoSição ao actuaJ. governo. 
e 12 de abril. Peço a v_ E:x:. que nos mande ouvir; que não 

Protesto. emfim, sereno, calmo, fez a pro- deixe serem sacrill.cados os nossos direitos 
pria.justiça, representada. pelo voto da.quelle sem a nossa audiencia»;~e conctui-: «COn· 
consciencioso e illustre magistra.do, o Sr. Piza. dando na. sua. a.misade, esp-oro que não des· 
e Almeida. (MuUo bem; brauos.) amvarará aquelles que estão sendo victima.s 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Protesto de mjustas accusações». 
fez a. consciencia. na.cional. (Ap•Jiados.) Pois bem, Sr. prl:lsidente, passaram-se dous 

dias, o navio partiu, leva.nilo-nos para odes-
0 SB.. SEABu-Estes fol'am, Sr. presidentll, terro, e S. Ex. não respondeu! !· 

os protestos de hontem; e hoje, ainda estou De modo que, quando eu pedia, não miseri
il.qui ria tribuna protestando, depois da amn:s- cordia, porque nunca a pedimos, mas o que a. 
tia, protestando "ili nome de todos, protes- lei determina que se fizes~a. ao menos, o auto 
tandô êíilnómedajustiça, em nome do direito, de perguntas, S. Ex., ta.lvez,estou convencido, 
êm nome da Constituição oft'endida. porque ignorando essas prati·~as judiciaes, ou pelo 
Si a ani11istia impede o proseguimento legal atarefamento de momento, ou· esquecendo->e 

. do processo, não póde impedir os desa.fogos da da a.misade. S. Ex: .• que, pouco tempo antes 
éOnsciénci:l :violada, e nem impede que os re- havia sido con$-pírador contr.1 Deodoro, e re· 
il~ésentantes da nação é aquelles cuja honra vresentante da nação, S. Ex. não :respondeu 
rol oft'endidà por estes deéretos, venham deante a minha amiga vel carta, que lembra va-lbe o 
do mundo inteiro, dea.nte (}a hístoria, mostrar cumprimento da lei, que inldbe c.:>ndemnar 
S. inlprocedencia das imputações feitas e ful- sem ouvir ! 
minar com os raios da jUstiça indignada os Confiava. que S. Ex. nos mandasse ouvir, 
excessos do poder embrutecido e treslou- porque seria essa a occasíão de mostrarmos 
Cado! ! (Muito bem.) . o quanto de improcedente, injusto e ate 

Jil vê V. Ex., Sr. presidente, que protestos absurdo se continha nas imputações que se 
houve, protestos está havendo, e, protestos nos fazia. 
haverá no futuro, para hOnra de nossa patrla Feitos estes accrescimos ãq-uella narra.· 
e pã.ra honra da Republica. (Muito b·m.) ção, vou continuar exa.cta.mente no ponto em 

Si'. presidente, h ontem na minha narra· que hontem deixei ; o momento em que no; 
tiva. fiquei naquelle momento em que nos ti- separamos em Manáos. . . 
'Véllios de separar, ao chegarmos em Manáos; Já vos disse,senhm'es,quão pungente foi essa 
e deveria proseguil' desde ja ila continUação separação, que até osproprios ofllciaes do na· 
de minha narraçã.Q,sinão devesse referir• me a vi o que assistiam-n'a, mostraram-se IJi'ofun· 
dotts incidentes e'4uecidos na exposição que damente commovidos. 
hontem fiz dos factos. Aquelles que tinham sido compa.nhe1ros de 

O primeiro, fui o protesto energioo ê patrio- soft'riméntos e martyrio, depois àe longa via
tico que fez o illilstre e nota.veljornalist.a Sr. 1,>em, dividiam-~e. talvez, para nunca me.is 
1os6 do Patrocínio, contra os insultos que nos sé encontràrem l (Sen~ação.) · 
fora.m dirigidos no Arsetlal de Guerra i o Embarcamos no vapor ImperatriZ Tkere;a; 
segundo, refere-se. especialmente, a. minha hU- e, por felitlidade, um italiano notavel, os~. 
inilde pes~oa; IIlas ê um incidente grave por- conde de Stradelli, que tinha relações de amt
qué desr.obl'e o proposito do governo. sa.de com 0 no~so collega Jacques Ouriqúe,ta~-

. V. :tl. e a. ''amara sabem as reiac5es de bem dest;errado, acompanhou-nos para o eXl
il.misade qué mantive com o digno ministro lio, dando essá prova. de magnanimidade e 
da;fn.zénda, o Si'. SPrzedello Corteia.. de prof'uuda. estima. ao nosso.compa.nhei~. 

S. Ex. dava-me as maiores IJrovas de con~~ 
derar;&o '!mesmo de ami.sad.e ; pelo que lhe Fizemos a. viagem acompanhados 'pelo te· 
era. muito reconhecido. neute Rego Barros, qUe ia oomma.ndando a. 

Antes. mesmo de ser tn.inie!trtl, em certa escolta. e pelo tenente Mariano Candido .• 
~. ell.ooiltrandó-0 Iil!.l'ua. dl) OliVidor, Recebemqs destes doll~ digu()s o.fllcü\el as 
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maiores provas de attenção, bem como do 
commandante do navio o Sr. Tavares. 

lamos com de~tino á Cücuhy. 
Depois de tres dias chegamos a Santa lzabel 

do Rio Negro, que e o termo da viagem dos 
vapores, quando cheio o 1'io. Dahi por diante 
não ha navegação senão por meio de canôas, 
de ubtts ou montarias como lá se cha.mam. 

Mas, o que é Santa Izab~l do Rio Negro? 
Duas casas de palha habitadas, U!lla, por um 
·sndividuo . chamado Palêta, e outra por um 
outro de nome Castro. Defronte e:x:iste um 
rochedo, que o Sr. marechal A!meida Barreto 
denominou com mtlità propriedade Rochedo 
da Paciencia, onde ha uma casa coberta de 
palha, o chão sem nenhum calçamento, com 
uma porta que desce do tecto, com dous quar
tos e um a varandado para traz, desco
berto. Essa casa serve de deposito para bor
racha. O seu proprietario morando distante, 
tem necessidade de transportara borracha para 
aquelle barracão, afim de esperar os vapores. 
Pois bem, o Sr. conde de Stradelli, que co
nhecia o pr.oprietario d'quella palhoça, foi 
quem, sem meomo o seu consentimento 
tomou conta do barracão para que fossemos 
alli morar. De modo que, si não fosse o Sr. 
conde de Stradelli. nós ficaríamos em Santa 
Isabel do H,io Negro sem abrigo! {Sensaçao), 

0 SR. CASSIANO DO NASSIMENTO-Estava no 
programma. 

O SR. SEABRA-Estava no prograrnma; mas 
o que é mais adimiravel,o que é mais terrível, 
o que é mais assustador, o que é mais dolo
roso, o que é mais compungentJl e revoltante, 
é que o governo tivesse mandado dizer pelas 
gazetas, que nos offerecera para levarmos as 
nossas mulheres e os nossos filhos ! ! Eífecti
vamente fêl-o ! (Sensaçao). 

Que se martyrise, que se puna a quem se 
suppõe criminoso, vá ; mas, que se queira 
flagellar e matar as mulheres e as crianças, 
fazendo-as transportar para um logar onde 
nem abrigo ha, é demais ! 

O fim. comprehende-se. era convencer 
a população do Brazíl e o mundo inteir0 de 
que ologa1' para. onde iamos era um logar 
aprazível; 'e, por isso, se fazia ostentação da 
possibilidade de levarmos as nossas famílias. 
Mas o facto real e verdadeiro é este. 

Nessa casa, cujas pa.redes erão bambits Ta
chados, haviam dois pequenos aposentos; em 
um delles ficaram o SI'. conde de Leopoldina, 
o Sr. Dl'. Carn pos da Paz e o Sr. marechal Al
meida Barreto; e no outro, tão estreito que 
foi preciso armar as rêdes umas por cima das 
outras, ficaram sete pessoas ! E ainda 
era predzo comrnado para aquartellar 9 sol..o 
dados e 3 mulheres de soldados! 

E todos nesta palhoça, assim mesmo R,rran· 
jada por um companheú:'o de 'viagem, pela 

confiança que depositava na generosidade do 
seu proprietario, no que não se iUudiu, por 
que realmente, este não só accedeu de muito 
boa vontade, corno prestou-nos depois muitas 
finezas! Refiro-me ao Sr. capitão João Ricardo, 
subdelegado da freguezia, á umas 20 leguas 
acima. 

Ahi permanecemos, Sr. presidente, cerca de 
50 dias. 

O rio enchia descommunalmente, não ha
vendo exemplo, ha trinta annos, de uma 
encilente tão extraordinaria, conforme se nos 
affirmára. 

Pouco tempo depois de ahi estarmos, come
çaram as febres palustres a nos flagellar. 

Assim é que estiveram doentes nessa casa, 
os nossos illustres companheiros Jo-é do Pa
trocínio e .Manoel Lavrador, e assim é que eu, 
Sr. presidente, ia tendo nella o meu tumulo i 

Fui atacado desapiedadamente das febres, 
e tive um accesso tão forte, tão violento que 
o desanimo apoderou-se de um dos mais va
lentes medicas que tenho conhecido, o Dr. 
Campos da Paz. 

Via que meus companheiros e amigos es
ta vão consternados, e a José do Patrocínio, vi-o 
com as lagrimas nos olhos; pouco comprehen
dia porém,de tudo aquillo,porquejá delirava, 
em consequencia do accesso; sómente depois 
soube do que se passàra. 

Devo sinceros agradecimentos aos meus H
lustres amigos pelos cuidados e carinhos que 
então me dispensaram; e aos valentes esforços 
dos illustrcs medicos Campos da Paz e Ma• 
noel Lavrador, e José do Patrocínio, que era 
quem manipulava os medicamentos, devo a 
vida. 

.Mas, Sr. Presidente, que angustias, que sof
Jrimentos não compungiram, não a mim que 
já perdera a consciencia; mas áquelles meus 
dignos e nobres companlleiros? ! 

Contaram-me depois, que, reunidos em con
selho nessa noite de tristezas , o marechal 
Almeida Barreto declarou, que, si por ventw· 
ra .amanhecesse cadaver, elle nobremente 
vesteria a sua farda, e sob sua honra Jurava 
uqe, acompanhado de todos os amigos, eu ha
via de ser conduzido para .Manáos afim de ahi 
ter minha ultima morada ! 

Devo á bondade, coragem e energia de ,'S. 
Ex. e á boa vontade de meus illustres colnpa
nheiros, todo o meu reconhecimento por esse 
protesto, e por essa obra de caridade, contra 
a esperança daquelles que desejariam ver-nos, 
a todos, sepultados nas margens elo Rio Negro! 

0 SR. CASSIANO DO NASSIMENTO-E hOUVe 
gente que approvou tudo isso. 

O SR. SEABRA -sr. presidente, não é para 
admirar o que se passou nessa casa. 

O cemiterio ficava dez passos distante dess11. 
triste habSta~,o, e d.Jlr~ute ,! I/2 J.U.eZ entl;Jr• 
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rara.m·se deZoito 1ndios, -sendo que quando o prar, o tenente Rego Barros resolveu vir a 
rio encheu, transformando a casa em um lago, Ma.naos pedir alimentos, já o t~ndo feito por 
eala.gou o cemiterio, todos os cada veres des- carta dirigida ao governador. 
cobertoS boiaral;ll e foram arrastados pela · E' verdade, qne a imprensa official contes
correnteza! ! .• . (Sensaçr'io). tou que elle tivesse vindo a Manáos para. esse 
· · Toda a Camara pôde comprehender por que fim;-mas semelhante contestação é absolu
torturas pâSsara.m cidadiú:ls bra.zileiros, em tamente sem .valor, si se attender que, só-

, uin logar, onde, naquella occasião; faltava mente em um caso tão extraordinario, po
ate a caça e o peixe, por. que estQ foge á cor- deria elle, que era o commandante da escolta, 
rente do rio, e aquella procura outras para- abandonar o seu posto. 
gens, temendo que a. enchente assoberbe as O procedimento deste oflicial foi correcto, 
proprias arvores. porque tendo escripto ao governador de Ma-
. o SR. EPlTACIO PEssoA.-Por aqUi se di.zia ná.os. preveniu-lhe de que,se até 30 de junho 

que era um paraiso terrestre. niLo tivesse este mandado mantimentos, seria 
obrigado a ir pessoalmente expor-lhe as nossas 

· O Sn.. SEABRA- Sr. presidente, em taes condicções. 
con<lições o Sr. marechal Almeida. Barreto de· · E effectivamente foi, e voltando então em 
clarou, terminantemente, nã.o poder conti· um& lancha a -vapor, que, por conta do conde 
n~arm?S n~te loga.r e nesta.residencia, e e?- de Leopoldina., trazia paras· Ex. viveres, 
~o ma.ts actma., umas 30 milhas, com mwta disse-nos, que o governo havia. suspendido o 
diillculdad.e encontramos, em lo~ar mais ele- rancho, e que não daria mais alimentação 
vado,. um~ outra. ~hoça., ceWda pelo seu aos desterrados ! ! (sensaçao). 
propr1etar1o, que fo1 generosamente remune·. 
rado depois pelo Sr. conde de Leopoldina . O .SR:- EPITAOIO PESSOA. - E vi~ram para. 

Ainda a.hi continuou o impaludismo a per- a.qll:l dizer que os. desterrados se alimentavam 
seguir-nos. a v~andas finas. licores e champa.gne em pro-

A' força. de quinino, tomado quasi que a to- fusao. 
dos os momentos, foi possível conseguir. de bel- o sn. SEA.BRA- Sabendo os nossos amigos 
la.r as febres que:a:ta.caram ora a uns, ora a de Manáos desta situação. dolorosa., dirigiram 
outros; sendo ·que o illustre Sr. marechal Al· um telegramma. para. aqui, á. imprensa, pe
meida Barreto esteve ahi 15 dias doente, dindo providencias. 
correndo até em Manáos a noticia de que elle Em abono da verdade, devo dizer, que .o Sr. 
havia. fallecido. Vice-Presidente da Republica immediatamente 

A' vista disto, resolvemos abandonar este telegraphou ao governador de Mana.os, orde
IJOnto, e conhecendo as condições em que nos nando que: «Mandasse mantimentos, com.ur· 
acbavamos, o com.mandante da escolta, que gencia. » . 
j~ então era o tenente reformado Barboza, re· Esse telegramma chegou a Mamios no dia 5 
solveu acompanhar-nos para outro lagar , de julho. Pois bem ; o patriotico e humanita· 
abaixo de Santa.. Isabel; viemos para S. Joa- rio governador de Manaos só enviou os man· 

· qUi.m de Thomar,loga.r aprasivel, onde passa- timentos, pelo vapor da. carreira, que partia o. 
'mos algum tempo, relativamente bem. 11 ou 12, e que chegou em Santa Isabel a 16 
. Durante o periodo que passamos na segunda de julho ! ... 
casa; em Sta. ·rsa.bel, em certo momento, nã.o Ulr SR. DEPUTADo-Isso e.· que é saber le_r por 

. tivemos com que nos alimentar l 
E' exa.cto que o governo, ao passarmos por entre as lini.Jas. 

:N{a.naos, déra. rancho para os desterrados. E' O SR. SE.~BRA.-De sorte que, para nos ar· 
exacto que o <ligno Sr . conde de Leopoldina, rastarem para alli, teve-se o cuidado de ft-e· 
tambem · fez um ra.ncho abundante, não só tar um vapor ·por·a.vultada.quantia, mas para 
.para si, como para o:Jferecer, como otrereceu mandar-se alimentos neoessa.rios·á conserv11.· 
<:;~ovalheirosamente, aos seus companheiros. ção das nossas vidas, não houve.a mínima 
· Mas V. Ex. comprehende o quanto . "'i'a.le pressa, não se fez a menor diligencia, e bar· 
tudo isso, eni uma casa sem governo e em um ba.ra e calmamente es:perou-se pelo vapor 
Jogar onde o sol é tão ardel).te que a. carne da. carreira ! 
não póde resistir seis horas sem O.eteriorar-se. · Sr. presidente, segundo attesta.ção do .pro

. De modo que,· em breve. tempo, passado prio commandante da escolta; nós nã.o tinha· 
pouco mais de utn mez, esta vão esgotados a.m· mo3 · mais o que comer, nos ~limentavamos 

. bos os ranchos, o que não e para . admirar, si uma vez po~ dia, e ãs vezes, devo dizer, ser· 
· se attender qne delles se utilisavam 8 des- via.-nos · de alimento uma ou outra: caça 

·. teria.dos, 9 praças, o commandante, 3. mu- que o·nosso distincto amigo e companheiro, o 
lheffil d,e }iraÇ!l.Se mais dous criados . Sr. caronel Ja.cques Ourique, ~tava, e uinl 

. ''Não ~veil.do .in:eio de obter viveres, porque -ôu outra;·conserva. em· .lata que.a,inda. existia.. 
··J;la.da ha.=allí a.bi!O~uta.mente que se possa.'.com· , •. os.:esrorços :.emprega.d0/!.111u'a:que·~· 

.· . . ..... "':"_"""'_ ._ .. ·- : . 
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mos para Cucuhy foram inauditos, mas intei· ancia. daque1les do governo que escolheram se-
ramente infructíferos e inuteis. melha.nte logar para o exilio de homens que 

Mas, onde é Cucuby~ (Pausa.) não estavam condemnullos, e que nã.o tinham 
lgnorancia. ou perversidade! Não devo at- crimes ; que nilo tinham soffrido Processo 

tribuir ao governo de meu paiz, por honra algum; par-<L o.exilio de cidadãos accusados de 
deste, sentimentos tão pet·versos; só posso e um crime politico. e que em outros paizes, 
só devo fazel-o a ignorancia.. talvez menl>S civilisados e menos livres, sem-

Cucuhy :fica a 65 día.s de vi~gem de ~nôa }Jre são mandados para lugares habita.veis ••• 
de Santa. Isabel do rio Negro. Para lá chegar- o Sn. EPlTActo PEssoA-Não tinham siquer 
se é necessario arriscar-se e a:trrontar a sido interrogados. 
morte por 14 cachoeiras, e (Jutras tantas cor-
rerteiras, nas quaes de ordina.rio os índios O Sn.. SEADRA -Sim, senhor ; o chefe de 
abandonam as canôas á impetuosidade da cor- policia. não sabia. o meu nome .• 
rente, tleixam-nas ser despedaçadas e afo- Bem ; viemos para S. Joaquim de Thoma.r 
ga.rem-se os passageiros . e, devo dizer a. v. Ex., sendo ahi o clima 

o Sr. commandante da. escolta deve ter em mais ameno, hn.vendo iliversas casas de ne
seu poder a. a.ttesta~ deste facto, passada.. gocio, sendo já mais ou menos o tempo da. 
pehs pessoas a. quem se dirigiu, :pedindo cou- colheita da. borracha., começando já a appa.
ducção. recer o peixe, em consequencia. do abaixa-

Isto dá-se quando vae um individuo: imo.- mento d;\s aguas, passamos com algum 
glne V. Ex. o que não aconteceria a. oito Cllllíorto · relativo, e começamos a readqoirir 
desterrados, nove praças, tres das quaes le- a.s forças perdidas. 
vavam ill.milüt, bagagens, ma.niimenws, etc., E depois, Sr. presidente, depois de tudo, 
sendo preciso dormir ao relento, ás margens ainda dizem que voltamos gordos, ne..Uos, 
do rio, supportando durante o-dia um sol rosados ! ! 
equatorial! (Sensaçao.) Que o.s invejosos emprehendam uma viagem 

Como poderíamos fazer esta viagem H aquellas paragens ; que os defensores da 
Felizmer1te, desde que -verificou-se a ímpos- amenidade rlaquelle clima vão morar para lá, 

sibilidade absoluta. de seguirmos, o tenente ou p~m ao governo que os deporte! 
commandante ;ta escolta, para. por a coberto Não devo omittir a circumstancia de ter 
sua responsabilidade, tomou rle . todas as sido interrompiua toda a corres_pondencia. para 
autoridades attestauos, de que era. impossi vel nós ; de modo que nem noticias podíamos re-
empreheuder-se a. viagem. ceber de nossas familias ! ! . 

Nestas condições, o governo desterrando· O que chegou facilmente ás nossas mãos 
nos para. lá, mandou-nos para uma morte foi O Figaro,que nos qua.lificava de a.BSMsinos, 
certa. e inevita.vel, e empregando ingente:; e uma. Gazeta, que annunciava. ao Sr. 
esforços para. que segui,ssemos, esforçava-se José do Patrocínio a prematura. morte de seo 
pa.ra. qoe morressem os! ! (Sensaçao.) innocente filho !! 

U:\1: SR. DEPUrADO_ o que não aconteceu. Eram sôme~t.e as notícias que pod~am aba· 
· . ter o nosso anuno e a nossa. energ1a._ moral -

O SR.. SEAB~-Sel!_lpre morreu ~ cr1ado as que lá recebíamos! 
do Sr. ~opold:ina; nao era um· criado, era. Felizmente, Sr. presidente, nada abateu· a 
um aiDJ.go dedicado. nossa coragem ; sempt•e possuídos de..o:sa nobre 

Tal era o empenho_ do governo em que em- altivez que dá á consciencia a serenidade pelo 
prehen~essemos a._ v1agem, que o governador cumprimento exacto do dever, vivendo sem
de Manaos chegou a mandar_ uma. embarcação pre na mais perfeita. e cordial convi vencia, 
(no~e-s~ bem, uma embarcaçao !) para nos con- unidos pelos mesmos sotrrimentos, como pelos 
duztr a· Cucuhy; mas, comprehendem os mesmos sentimentos'patrioticos, podemos at~ 
n~bres deputados que semelhante· esforço frontar todos os martyrios, e, graças a Deus, 
amda foi inutil e sem.resultado. ainda no3 sentimos bastante fortes para., pa· 

Ainda mais, quando a.s pessoas do Iogar ciflcamente, no terreno Je.,<ral, trabalharmos 
souberam da tentativa do governo, ao che.,o-ar em pról da patria e da Republica. ! 
a tal embarcação, todas se revoltaram e dis- Deus :perrnittiu que ainda podesse che.,"8.r 
seram : «Os senhores não podem ir nesse até nqui, neste augusto tribunal, para pro• 
la.nchão; porque infalli'velmente hão de mor- testar deante- de vó~, deante da · sol>erania 
rer. » · naeiona.l. deante do mundo e deante da llis· 

0 Sa. CASSUNO DO NA~IMENTO -Tudo isso ~~\~ ':ig: ~u:s !~~~:tid~r:t~~t~ . 
estava no progra.mma. (R•saàas.) .. a postergação ·e esquecimento de todaS' as 

O SR. SliWm.A.-N"ao direi -lato, por.que não leis humanas, em um paizrepublicalio; 1i-v.re, 
IIU_~ a;~:J>wr-ao governo do -meu-paiz. tama- democra.tico ! · 

· llb&·perwl'lidade-;:-pr.efe.ri •. . ~!ili'-- :ã..;ignór~ · .. -Feliwlente • . sr .. presi~~; -tivemüil, ·Pará 
""':\''·'· 
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tão crueis soffrimentos, uma grande compen
sação e uma grande consolação, nas sincer.~s 
manifestações de syml?athia da consciencia 
nacional, de Manáos ate aqui 

durante nove dias que lá estivemos, recebe
mos as mais estrepitosas provas de sympathia; 
nada nos faltou ; manifestações populares, 
afagos e carícias, mesmo no seio elas famí-

Fornos enviados deshumana, violenta e 
dictatorialmente para o exílio, mas para um 
exílio de onde se confiava que não volta
riamos. 

Eis-nos de volta; e dahi o desespero,a raiva 
dos algozes ! 

Ainda mais ; fomos como vencidos e volta
mos como triumphadores ; as violencia3 pro
duzem sempre estes resu ltados ; fazem das 
victimas que se pretende immolar, martyres 
perante a historia, e dos victimadores, re• 
probos para sua propria patria! (Muito bem, 
muito bem ) 

Em nossa volta apalpamos, sentimos todas 
as explosões da indignaç i o da Cllnsciencia na
cional contra os actos de prepotencia revol
tante praticados pelo governo; recebemos o 
conforto das acclarnações populares; sentimo
nos confundidos com esta conSC'encia publica, 
que não morre nunca, e que eterm1metlte ha 
de protestar contra a tyrannia no seio ela 
patria! .. 

E desde a generosa cidade de Manáos até 
aqui, recebemos as mais estrondosas , as mais 
sin~eras e as mais calorosas provas de sym
pathia. 

E, Sr, presidente, quem recebe estas gran
des mc"Lllitestações da r)ação , do povo, que é o 
soberano, não precisa de outra justificação 
para seu patriotismo, não tem necessidade 
das absolvições de outro poder, que aquella 
mesma consciencia repudia e amaldiçoa, por 
estar fóra da lei e da Constituição ! 

Não tentarei descrever esta marcha trium
plÍal por entre um povo generoso, granJe e 
torte ; apenas, ainda uma vez, protestarei 
contra os telegr.~mmas officiaes para aqui diri
gidos, onde se affirmava que nas manifes
tações aos desterrados eu proferüc discursos 
violentos. 

A h ! Sr. presidente , todos estes governa
dores quereriam e esperariam, porventura, 
que eu fizesse a apologia do governo? 

Todos estes agentes da autoridade c2ntral, 
pol'que eu os considero como tal, pretenderiam 
que nós não fizessemos um simples protesto ? 

Tenho sido violento nesta tribuna? Pois 
bem; foi esta mesma violencia de linguagem 
a que tive na tribuna popular , desde Manáos 
até à.o Espíri to Santo. 

Tivemos conhecimento, Sr. presidente, ele 
um retegramma dirigido para aqw, onde o 
gove-rnador de Manáos affit•.mara que fot'a
mos recebidos alli com a maior indifferença. 

Senhores, não lla reconl.tecim::nto ba~tante 
que possa compensar o modo generoso por 
que íomo2 recebidos uaquella bella cidccde. 

Desde a nossí.l, chega(j;a até a nossa partida, 

lias as mais distinctas, tudo emfim. quanto 
pócl8 animar e confortar a corações magoados. 

Recebi individualmente a mais significativa 
prova de attenção e consideração por parte do 
Congresso <l aquelle estado, admitt indo-me no 
recinto de su,ts sessões e permittindo que da 
tribuna claquelle parlamento eu usasse da pa- . 
lavra. 

Affi.rmou tambem o governador que está, 
com a opinião daquelle estado ; entretanl.o , 
manda VIOlentamente suspender a pulilicação 
de orgãos da. imprensa, que todos, a excepção 
de um, po1' ser o official, estão em opposição 
ao seu governo. 

Governador que está com a opinião , e que, 
entretanto, torna incommunicaveis os des
terrados, r eceiando a indignação desta mesma 
opin ão! Governa com a opinião. e m •nela 
amordaçar os seus legítimos orgãos ! ... 

Não elevo esquecer, qtn,no Maranllão,encon
tràmos tambem os fragmentos de uma typo
graphht maneladà despedaçar ,sem duvida, pelo 
respeito à opin ião nacional ! (Risn.) 

Devo ainda r elatar factos que se deram em 
Pernambuco . Foi alli,Sr. presidente.q ue par
ticularmente recebi e ti v e uma grande conso
lação ; ahi senti que todos as fibras de meu 
coração se ·agitavam freneticamente ; ahi en
contrei a meu lado a mocidade brio:;a, in
dependente, altiva, quo, ele braços aber
tos, procurou confu ndir as suas lagrimas ele 
satisü1ção com as minhas ele alegria;-ahi fui, 
como meus co rúpanheiros, alvo da mais r ui
dosa e · brilhante · manifestação, não só da 
mocidade academica, como do brío3o e generoso 
povo pernambucano. 

Mas, 81'. presidente, essa manifestação pa
cifica e generosa ela mocidade não podia p:.~.s
sar cle.lpe.rcebiclct ao governo? 

A Fcccu ldacle de Direito do Recife, aquelle 
logar s<1grado, aquelle templo da justi;a e 
do direito estava cercada pela força publica, à 
r .3quisição elo seu director, afim de que eu, 
lente catlledí'atico, não pode.sse alli ter in
gresso. 

0 SR. RETUMBA-Isso é grave . 

O SR. SEÚmA- Si eu fosse homem violen to, 
apaixonado, que quízesse outra cousa a não 
ser a paz da Republica, teria consentido fazer 
o que de.>,java o .espírito academico indepen· 
dente - investir contra a tropa, para ver si 
r:-strt .espingardiuia a mocidade altiva ! 

Ao contral'io, aconselhei tocict pruclencia e 
entüo, dl costas para o edificio, para aquella 
caso. onde tenho pasmdo 12 ann.•s a educar, 
perplexo deanto daqueUe espectaculo l'êP:U
gnante e pungente, a.gradeci 6, mocidade aca· 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:47 - Pêgina 30 ae 37 

Sessão em 21 de Setembro de t892 

demica a sua. generosidade, e apenas ponderei 
que admirava que o director fosse tão pouco 
sensato, que ignorava que as ba.yonetas col
Jocadas para. impetlir a entrada no ediftcio, 
minha e da mocidade academica,que, alias, 
lá tem por direito ingresso. durariam semvre ! 

O Sa. JuvENCio DE' AGUIAR- E' uma. da.l 
scenas ma.is tristes qiJe se teem passa.do no. 
minha. terra. 

O SR. St.ABn.A-Mas V. Ex. deve orgulbà.r
se de que a população inteira daquella nobre 
terra tivesse stygmatisado aquelle procedi
mento, que não está nos habi tos daquelles que 
mo•·am em Pernambuco. 

E a consequencia de semelhante acto sel
vatico e imprudente não se fez esp2I".tr, 
porque. por telegrammas àqui publicados, e 
Jâ depois de nossa chegada, sabe-se que · a. Nesse dia, indo, como era meu dever, visitar 
mociuade expelli!J. daquel~e templo esse dire- a fa.culda~e e encontrando as portas feclla.
ctor. com estrep1tosa.s vazas. da.~. deseJnndo agradecer a. congregação e a 

Não comprehendeu aquelle moço que aq11elle · mocidade academica. as provas de considera· 
sanctua.t·io não podia ser profanado pela fot·ça.. ção e e~tima que tinha recebido, fiz o que me 
nem pela violencia,; era. um templo s~ra.do, pereceu que devia fazer: deixei um cartão de 
onde se ensina a paixão á liberdade, o amor visita pregado na. porta, em fôrma de edital : 
i justiça. e o respeito ao direito ! «Fulano de tal, lente cathedra.tico, despede--i>e 

Além da. indigua.ç oda. mocidade, notava- dos seus collegas e ·discípulos e agradece-lhes 
~a indignação geral e a. indignação de quasi a.s manifesta~ honrosas que lhe fizeram •· . 
todos o~ professores, que me hom-aram com Foi o unico meio que encontrei para moss 
suas visitas. e que não encontraram palavras trar ao Sr. director da Faculdade do Recife, 
que bem signilicassem sua I'eprova.c;ão o. um boje impmsibilita.do de c;mtinuar a dirigir-a., . 
acro tão brutal e selvatico. porque não póde governar uma. faculdade 

Não seria, St•. presidente, perfeitamente quero não tem força moral, quem não tem as· 
justiftcavel que esse director, que aliás foi sympathias da congregação e dos a.himri.os, 
meu discípulo, viesse ~ber-me á. po:·ta da que o seu procedimento era insolito, barba.ro, . 
Faculdade, conforme as regras mais sediças tyrn.nni.co, injusto e reprovado l . _ 
·de cortezia, désse·me entmda alli, mesmo E nem o governo póde chamar-se á ig.no
porque, com esse procedimento generoso me ra.nci.a. de semelhante Jacto, porque o director 
desa.rmaria, ainda. que pouesse ter resentí- do. faauldade não requisitou a força, que era. 
mentos contr-c~. o governo que elle repre- federa.!, do governador do estado, o Sr. Bar
senta 1! bosa. Lima., que a não daria, mas siUJ, do go· 

Eu não seria tão pouco delicado que. tendo verno da União, pol'meio deum telegramma..; 
ingresso na Faculdade. debaixo da protecção e roi por ordem do governo que se profanou 
de seu director. fosse dirigir á mocidade aca.- tii.o deshumanamente aquelle templo. 
demica outras palavras que niio fossem de E tanto não foi o Sr _ Barbosa Lima, que. 
a.,."Tadecimento. eomo fiz no Congresso de teve a gentileza. e urbanidade de o1ferecer e 
Maná.os. . fra,nquea.r á. mocidade aca;lemica o theatro 
. Em pre..-en1;3. de mais aquella violencia., Santa Isabel. para nelle effectuar.se a mani-
rn..'l.ndei um telegramma. para os jornaes daqui. festação projectada.. · 
protestando contra a. contin~ da ty- !'l-gora, Sr. presidente, J)a.SSemos ao Espírito 
ra.nnia. Santo. · 

Além disto. sendo dia santificado, porque N~ preciso falla.r da grande, da immortal 
era a 8 d~ setembro, si o director _não queria. Ba~1a, da. terr_a. que me d~u a grande conso- · 
que eu tívesse .entrada. no edificio da faculda- . laçao dos ba.~eJ_os da. pa.tr1a., das suave3 do~u
de, pal'a. visital-o, o que é permittido até aos !'as da fà'?1;ili~ e ~as força.s. da soberama.. 
estrangeiros. bastaria. ·servir~se deste pre- porque ahJ na.o _so encontrei essa. corrente 
te:;;to, e mandar fechar o estabelecimento. 1~petuosa da n:octda?-e a a.~raçar:me, CO !!lO • 

_ . . a.mda encontret, sent1, exlllll'lmeutel em mun 
Mas na~; elle quJz propositalmente ostentar its vibrações energica.s e boas da consciericfa. 

f~rça, ~u!Z mostrar que estava_ a sei?- lado~ ba.híann. na.s manifestações calorosas quere· 
Vl()lencla, e que era capaz. d~ 1mped1r a um cebi desse povo ao :p~sar pela. te~ra. que 
professor da f~Ul~ade e ex-dtrec~r delta, de represento nesta casa. Estas manifestaçõe:s 
penetrar uo ed1fiC10 ! Pobre moco · me alentara-m, Sr. presidente, porque foram . 

Agora vêde, senhores, o que e mais e:draor- uma reprovação bem clara, eloquente e nia.
dinario, e o que dà. a. medida do bom senso e nifesta. da: violencia. que se havia teito nãQ.&. 
e da 'llalentia do direcror da faculdade. No ao seu representante. como o desrespeito .á, 
dia seguinte, que era dia util, mandou tra.n- sua. sobe~Ja.. · 
car o editicio, infringindo deste modo as dis- · No Espmro Santo, houve scenu Ja.sti· . 
posições dos estaturos, porque o director da ma.veis, e que não devo deixar de relá.ta:r. : . 
fnculdade não tem competencia. para dar fe- Ahi fomos ·pelo Sr. Barão de. Monjardim r.e~»
riad<ls. , _ bidos e conduzi.d~E · ~ ~ ~. ~~ 

Cam~~a . v. V . ôl 
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nhados pot· dua:s bandas de musica. e grande mediD.tamente concedido, declarando nós ·que 
massa. popular. elle podia vir trn.nquillamente. 

Como era. natural, e como jú. tinha succe- E comprehende a Came.ra que, si essa. in-
dido em outros lagares. nós devíamos agrade- j uria não fosse tão grande, si não fosse elle o 
cer ao povo as suas sauUa.ç-.ões e, como pela provocador, naturalmente não se revoltariam 
generosidade dos meus collegas eu fallava todos quantos alli estavam, inclusive o Se. 
sempre em nome delles, sem que elles por comma.ndanteRipper, illustreca.valheiro,que, 
isso deixassem de se manifestar. fui o pri- aproveito a occasíão para declarar, tra.tou-nos 
meiro a. tomar a pa.lavra.. sempre com a maior generosidade, e ao qua.J 

Mas, junto da. casa. onde nos acha vamos. confessamos a. nossa gratidão. · 
junto mesmo da. janella. da qual eu fa.llava, Finalmente, Sr . presidente, depois de 30 
agradecendo a.o povo, estava. um capitão de . dias de via~em, contados da data em que dei
policia. e um outro individuo a 11rovocar-nos, xamos o ex:tlio, aqui estamos. 
a dar-nos apartes, a interromper-nos. Falla- Aqui estamos ; mas estamos como 1 Estamos 
mos todos, sempre interrompidos. por força da. justiça sacrificada.~ Por força da 

Felizmente, porem, não conseguiram os nossa innocencia. violada~ Por !orça das lei.< 
seus intuitos de perturbar a. ordem publica, atropellada.s ~ Por força, da Constituição des· 

· exacta.mente pela prudencia com que proce- pedaçada ? Por força. dos reclamos da. cons
. demos. . cielicia nacional iod'1gnaru1 ~ Não; estamos 

No ctl.es tive ainda de agradecer a popu· por fuvor! 
lação do Espirito Santo o conforto que trazia Mas em materia. de justiça, não queremos 
aos nossos coraç1Sas de brazileiros. Ahi, ainda favor. · 
o mesmo capitão de policia, aoompanha.do de Sr. presidente, aqui estamos pot· força de 
uma. praça., entrou no jardim e q uiz disso! ver um&. amnistia ! 
o povo, mas este mais uma vez pela sua pru- Essa..amnistia. foi a ultima inj uria que se 
dencia impediu a perturbaçii;o da ordem. nos :podia. fazer , a Camara perdôe-me . 
. . Fomos para bordo, e n.hi, em pres~nça do No dia em que a. Camara amnistiou os· seus 

· governador em exercício, em presença do membros, a Camara dissolveu-se. 
chefe de policia, quando agradeci l. áquelles No dia em que a Camara amnistíou alguns 

. que nos tinham enchido de tmtas distincções, de SP.Us membros, entregou-se amarrada ao 
o commandante da policia começou a dar-me Poder Executivo, que amanhã decretará no>os 
awrtes violentos, inconvenientes e até inju- exiliós, novas deportaÇões. sob falsos pre-
riOS()S.! textos, ·com o fim -de arredar da representa-

O Sa. 'HoRAcre Cos'i'A-Não apoiado. çã.o naconai aquelles que lhe façam oppo-
. VozEs- Oh oh ! sição, e que são entretanto seus juizes. 

Pergunto agora aos Srs. deputados: -qual 
O Sa. · SEABRA-V· Ex. não póde · dizer não o meio, qual o remedio que temos para evit.Lr 

· apoiado, porque são factos que não estão con- uma nova. violencia. (O omdor ri irúerrompido 
testados, c que V. Ex. não póde contestar, · } 
porque .o proprio chefe de policia- ahi est.-'1. o po!· mm:>s apartes· 
telegrJ.mma-mandou censurar es~e capitão O Sa · JoXo PE SIQU EIRA-Votei contra, · e 
por ter intervinclo na. manifestação.( .4poia'1ils.) J·eclamei aqui. 

A bordo. depois de muitos apartes trocado3 O Sn.. FRANÇA CARYALHo-Gra.mle parte ll:~ 
entre o mesmo commandante da policia e o ca· opposjção votou-a ; é preciso dizer a ver
pitã.e Miranda, mantive-me durante essa dnde. 
croca de palavras calado, exactamente para som"' 
ronsei'va.r esta calma de que ainda me acho p .SR.; ALF,REDO ~Is;-Esfà bem; -

. •tevestido·; offereci-lbe o logarque occupava, crtmmo.os po1 ter ammstt~d~-
a1lm de que elle dissesse o que lhe parecesse. . O SR. REr u"MBA-A a mmst1a era a unica. 
porque· alli havia plena liberdade. sahida para o governo. 

Elte! ?~ ~eitou , lançando-nos então ·O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Deixei que os Sr~· 
m~a. lllJUria tão grande, que todos os pas- vota....~m a favor, ~mn'•st1ando tambem o go· 
sa.getros se revol~m, q~e ~e:rolf:aram-se o verno. (Tt·ocam- !e outras apa1·tes.) 
com.m.andante e a tr1pol~, IUJUrta que re- . 
YGltou o proprio presidente do estado q!le·a.IJi O SR. PRESIDENTE-Tem a.pa.lavra. o Sr. 
se·achava.,· e que procurou, entretanto, d,es- Seabra. . · 
cnlpal-o. O :;;n.. SEA.BRA.-Nao e necessario que meus 

Foi de tal ordem a. indignação de todos,q ue collegas se exaltem ; porque com isto não 
foi obrigado a sahir de bordo, e só pôde vol- quero melindrar a ninguem ; quero defeu
ta.r; ·visto que já estava de passagem com- der a dignidade da' Republica, a dignidade da 

. . Prada ·para. si· e . para; sua. fa.mil,ia, medeante Camara; quero defender as Jlrel'bga.tivas 
. IJOlilio:C011Seiitimeuto; que foi sol\ci~o e · iin· oonstitucionaes dos representantes da. nação. 

·, .. 
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sem querer a.ccusar; ao contrario, vou tentar 
justificar o procedimento da CamartL dos 
Srs. Deputados. · 

O SR.. CoSTA JuNroR-A minoria não •abe 
defender-se ; é a conclusão que tiro das pala-
vras de V. Ex:. · 

0 SR. NASCIMENTO-Com uma maioria. 
desoa.s, a batalha. era sempre desigual. 
(T1'ocam-se 1lehementes apartes. ) 

O SR. SEABR.A.-Senhores, quero frisar bem 
o facto, para mostrar que a Camara dos Srs. 
Deputados, procedendo com ta.nta. generosi
dade, collocou o seu coração acima da sua ca.
?eça. isto é, collocou os nossos interesses, os 
mteresses dos desterrados acima. dos interesses 
da R.epublica; quando o que queríamos era 
que el.la defendPsse, acima de tudo, a lei e a 
Constituição. Portanto, já. veem VV. Exs . 
que eu, afilrmando que não podíamos acceita.r 
a. am.nistia., não ofi'eudo a nin,"1lem .. . 

O SR. fR.-I.NÇA C.~R.v.u.no-Dirija-se para cá. 
e para. la. 

O SR.. SEABRA.-Perfeitamente. Vou explicar 
o factQ. . . -

0 SR.. COSTA. JUNIOR dá. Um aparte. 
0 SR.. CASSIANO DO NASCIMENTO- Votei 

contra e votarei ainda contra. 
O SR. CosTA Jmi"'OR. - Desde que -.,-otou 

contra, e'3tá correcto. 
0 SR. CASSIANO no NASCDIEl'\TO-Fomos atê 

censurados pela imprensa. 

O Sa.· $EABRA-0 governo, Sr. presidente, 
contava e conta. com grandes syn)pathias da 
maioria da ca.ma.ra. dos Srs. Deputados. 

Estou convencido que, á. vista da graciosi
dade e invalidade das provas apresentadas, 
para. justificação do uso dessa a.ttribuição ex
traordina.ria conferida pelo art. 80 da. Consti
tuição ao Poder Executivo, a maioria, por 
essa sympathia e por esse apoio dedicado que 
presta a.o governo actual , teve necessidade 
de am.nístial-o, porque a maioria dos repre
sentantes da nação recDnheceu que não era 
com um processo tumultuario , improficuo, 
gracioso e inepto, como classificou-o um dos 
membros da maioria, .o Sr. VaUadão, muito 
e~e.,aado ao governo, que este se poderia jus
tificar. 

O Stt . CASSIAXO DO NA~cmEsto- Estou 
dando apartes com o maximo respeito. 

Esto!-1 lembrando o procedimento que VV. 
Exs. trveram. 

O SR.. C~STA Jul'<"'OR - A opinião de um 
deputado nao representa a da maioria. 

_O SR. PRE~ENTE- Peço toda a attenção. 
S1 a meRa nao 'PUder manter a palavra ao 
orador, suspenderá a sessão. 

O SR. SEABRA - Agradeço a V. Ex •. essa. 
prova de attenção. 

. Não podia . a. Ca.mara. dos Srs. Deputados 
dtspe!lru essas provas, a vista. da disposição 
termmante da Constituição, no art 80 § 3• 
(Zé): • 
~ Logo que ~ reunir o Congresso, o presi

dente da. Republica.lhe relatará, moti,;aw:io-as 
as medidas de excepçã.o que houverem sido 
tomadas.» · 

Ora., Sr. paesidente, a Camara não póde dis
dispensar na Constitu~çã.o, e · desde que esta. 
impõe ao Presidente da Republlca o dever de 
moti~m· as medidas que tiver tomado, é bem 
cla.t? que a Ca_!Dara não póde dispensar taes 
mot~vos, qu~ sa.o exactamente as provas. 

Ainda ma1s, o § 4° dispõe o seguinte (UI) : 
« As autoridade que tenham ordenado taes 

medidas sãs. Tesponsatleis :pelos abusos commet-
ti rlos .» · 

Ora, como e que S'l póde conbet'..er o abuso 
da ~utoríd~de, quando eUa adaptando certas 
medidas , nao prova a sua necessidarle ! 

As provas são necessaTias, não podem ser 
dispensadas pela propria. dignidade da Ca
ma~ não podem ser disp?nsadas pelo res
peito que _se deve a. _Constiuição da. Republ!e&, 
e não podiam ser dispensadas, Sr. presidente, 
no caso occurente, porque estavam interes
sados no pleito representantes da. nação, que 
haviam sido arrancados a suas cadeiras, e 
que segUndo expressa. disposição da. Consti
tuiç-;ü) são e-xact.amente os ju'zes do u.."o. e do 
abuso que o Presidente da Repubiica. possa 
fazer da. attribuíção extra.ordinaria que lbe 
confere o art. 80 da Cúnstituição. · · 

Que bella e salutar ejuridica doutrina essa, 
a de poder o poder executivo illudir a respon
sabilidade que a Constituição fulmina-lhe, no 
cas_o de abusar da a.ttribuição que lhe foi con· 
f~1da pelo a~ .. 80 da ConstituiçãÇI, suppri
mmdo os seus JUIZes ! · 
' Mas, Sr· presidente. volto ao ponto em que 

. 0 SR. C.A.SSlANo DO NASCIMENro-Nesta. casa. foi interrompido por um illustre collega. que 
sustentou-se ate a doutrina de que o governo a:ffirmou entenderem alguDS que o Presidente 
não ·precisava. justifica!' os seus actos, que da Republica não :precisava apresentar á. ca,. 
os crimes politioos a.te . escapam ·á acção da mara os documentos em que se fundou para . 
justiça. declarar o estado J.e ·i i•_•. ?l:sei'va.çio que me 

· · arrastou a demonstrar ligel.l'a.mente, mas de 
·.O SR . FRANCIS. co GLICERIO- Estamos ou-~ modo invencível, o absurdo de semelhante 

'Vlndo o orador com tanto respeito e o nobre doutrina. · · 
deputado o está; interrompendo. . · . Procura. v!'- uma. explicação para-o fa.eto de · 
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.haver· a ca.ma.ra. concedido. a.mnisti~ no~ se_us 
proprios membros ;·e. refermdo-me a mmorut, 
dizia que sympa.tisando ella. .•• 

0 SR. CASSlANO DO NASCIMENTO di~ Urr. 
aparte. 

(Ha ou.lros apartes.) 
O SR. SEABRA.- .•. com o governo, e reco

nhecendo que as provas apresentadas e ofi'e· 
recidas á consideração da Ca.mara. pa.rojusti
ftca.çã.o do estado de sitio, eram gracio;;as, 
nullas, ineptas, sem valo1• e contraproducen
tes, porquanto em todas ellas, nem ao menos 
si allude a quasi todos que foram presos e des· 
terra.dos, sendo que os depoimentos que se re· 
ferem a outros, são contradictorios e mani
festamente falsos, como. por exemplo. os que 
faliam uo ínclito marechal Almeida Barreto, 
at!lrmando ser elle um homem alto, barbado, 
magro, quando todos sabam que o marecbal 
nem e alto. nem e baJ·bado e muito menos e 
magro, a maioria da. Camara, digo, reconhe
cendo a violencia pra.tica.da, a. infra.cção ma
nifesta. da Constituição, e querendo. pelo apoio 
que presta ao governo. isentai-o da conse· 
quente responsabilidade, am.nistiou-o ; e, des· 
de então, entendêu que essa generosidade de· 

. via estender-se ta.mbem aos violentados, es
quecendo-se, que assim procedendo aniquilava 
o poder legi.slativo, desde que entre os que 
so:frreram a. violencià ha.,iam representantes 
da· nação. 

A minoria não, Sr. presidente, porque ella 
tentou cumprir o seu dever . 

E' assim que, na Camara. o nobre depu
tado .Sr. Augusto de Freitas apresentou uma 
indicação, propondo simplesmente que vol
tassem a. occupar- suas cadeiras os deputados 
destel'l'a~OS ; procedimento identico, no Se
nado, teve o Sr. Amaro ca.valcanti. 
· Nem se diga. que a Ca.mara. não tinha meios 

· de obrigar o Poder Executivo a cumprir a. sua 
deliberação ; 

I· , porque, si o Poder Executivo quizesse 
abrir esta.lucta imprudente com o Congresso, 
·este tornaria. eft"eeti. va. a lei de responsa.bili · 
dade, pr~8ando, julgando e .condemna.ndo 
o Presidente da Republica ; 

2·, porque estava em suas mãos negar ao 
Poder Executivo os meios de governo, obri

. . gando a'!te e. desmascttrar-se e a declarar-se 
· francamente em dictadüra., explicando o Con

gresso, ao paiz, os mo ti vos de seu procedi-
mento. . 
· A approvaçã.ó da indicação do Sr.. Freitas 
~ra o unico procedimento constitucional e cor
recto para. a dignidade da ca.ma.ra e dos re
presentantes da nação violentados. 

E·bem comprehendei$, senhores, que a of
fensa. e a violencia feitas a qualquer repre

. ~~enta.nte· dá. na.cão aJrectam 11• d,ignidade de 

toda a Cam"-ra e a da soberania do estado que 
elle repr. ·, . 

A illustr" iuaioria, porém, preferiu collocar 
os interesses üo Poder Executivo acima da di· 
gnidade e da independencia do Poder Legis
lativo ; suicidou-se para salvar o governo l 

Louva.vel dedicaçã.o. si esth essem em jô!t'O 
sómente os interesses da digna maioria, si aci· 
ma da propria. Camara. não estivessem os brios 
do. na~.ão e a. dignidade dte. Constituição, que 
foi despedaçada e rõta. :por quem devia ser o 
primeiro tL fazel·a respe1tar e me.nter. 

O Sa. PnEsiDE:'iTE-Na fórma do regimento, 
pondero a V. Ex. que está terminada a hora. 

O SR. SEABRA-Requeit•o a V. Ex. mais 
algum tempo pa.ra. concluir. o meu discurso. 
(Con,-uliadtt a Ca$tl, c concedido. ) 
· Portanto. não e licito a.ffirma.r que a. 

minoria não procurou salvaguardar a digni
dade dos membros desta camara que tinllam 
sido presos, porque ahi está a indicação do 
81•. Freitas, abi está o protesto do Sr. Cas· 
si.ano do Nascimento e de mais alguns outros 
deputados que não ~otaram pela a.mnistia. 
Era preferivel que nos deixassem morrer, a. 
dilacerar-se e ludibriar-se a Constituição. 
Amnistiado o governo, a· minoria não· tinha 
outro recurso sinão procurar o melhor meio 
de ir em auxilio de seus amigos, e esse meio 
uníco que lhe ·o:lferecia.m era a amnistia. para 
os presos e desterrados ! Não concorrer para. a. 
amnístia era sacrificar a. sorte das victimas, 
desde que ogoverno.jã. amnistiado e contando 
com o apoio incondicional, continuaria obsti· 
nadamente a perseguir; e como sua I"espon
sabllidado estava salva com a indicaçii;o Frei
tas, concorreu J?8.ra semelhl!-nte acto. 

Jà se vê portanto. que a minoria foi forçada 
a votar amnistia,por circumstanciasespeciaes, 
contra sua vontade ; ficou collocada. entre a. 
espada e a. parede: ou amnistiam ou as victi· 
mas continuarão á disposi~.ão dos algozes!! 

Bem triste situação essa. Srs. deputados!! 
0 SR. EPITACIO PESSOA-.-\ liberdade de VV. 

EEx. estava como retem para a eleição presi
dencial. 

o SR. SEABlU.-Comprebendo tudo isto ; e 
um dos motivos da cilada em que co.bimos foi 
exactamente a eleição presidencial. · 

Eril. preciso arredar do parlamento alguns 
representantes para. que o governo podesse 
contar com uma. maioria, que, generosa. e 
gentilmente,. consentisse ·que o Vice-Presi· 
dente da Republica continuasse no cargo de 
presidente, duranie o primeiro qu~tri.e~nio, 
contra a lettra expressa da· Consti.twça.o e 
contra. os reclamos da opinião. ·• . 

Mas, Sr. pre:ridente, si não temos um melO 
lega.l de recusar a. amnistia, resta. o recurso 
moral de lanc;a.r este protesto que ~··· 
.em meu nome ~ no dos meus a.wgos. 
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Queriamos . re~ponder perante os tribu. 
na.es, confiados na justiça de nossa causa 
abroquelados com a innocencia de nossas con: 
sciencias, queríamos o w,·edictwn do pode 
competente. r 

E si bem que não tenhamos um recurso de 
que possamos lançar mão, para provocarmos 
um julgamento. visto como o efi"eito legal da 
amnistia é o esquecimento do fá.cto, todavia 
temos o direito de defendeL' a nossa tlignidade, 
a. nossa honra violada., dignida.de e honra que 
~ó ficariam perfeitamente cobertAs, por meio 
de um prooe:sso regular e depois da absolvi
çã.o em juizo competente. 

Não podemos, Sr. presidente. ret>ito, acr.ei· 
ta.r moralmente a a.mnistia; ella. e a. ultima 
das a1frontas, permitam que o diga, feita ás 
Yictimas. 

Fechando-nos as portas dos tribunae;;, vêm 
nos tornar suspeitos pa.ra. a. historia do paiz; 
vêm nos lançar indelevelmente na. fronte o 
stigma. de conspiradores. 

.Essa. amnistia é uma deshoura pa.ra nós e 
para a Camara.. 

Confio que a Camara me desculpará esta 
explosão; comprehende-se, porém, que just.a 
e legitima, deante do terrivel espectro de uma 
condemnação, sem defeza e sem julgamento! 

Por mais que digamo~. por mais que pro· 
vemos, por mais seguros que estejamos de 
nossa innocencia., nada legalmente podemos 
fazer, porque o Congresso deshumanamente 
trancou-nos as portas do templo da justiça ! 

Mas, senhores, ainda ha uma. outra oousa. 
gravissima a attender-se, além de nossa di
gnidade enxovalhada: é o preoedente que este 
aclo vem estabelecer; fechando uma porta 
para. a. innocencia., abriu outra para as 
violencias, para. a$ infra.cções. da Constituição, 
e, portanto, para o sacrificio da. Republica 

Quem nos poderá gar-a.ntir de novas vio· 
lencia.s 1 

Quem poder-d. affirmar que amanhã, para. 
obter-se uma maioria, não se desterrará e 
prenderá a representantes da. nação ? 

o precedente que o Congr~>..sso estabeleceu, 
amnistia.ndo seus membros, entregou os re· 
presentantes da nação nas mãos do Poder 
Executivo. · 

De hoje por dea.nte não podemos ter o or· 
~ulho de possuirmos uma republica livre, 
aesde que nã.o possuímos um Poder Legisla· 
tivo independente e fóra. do alcance dos botes 
do Poder Executivo . 

Essa. amnistia., porbnto, a.lem de vir lan
çar e imprimir uma ma.cula ine:x.tin .. ui'vel 
sobre os nossos brios de cidadãos. veíu firmar 
um precedente perigoso e prejudicial aos in
teresses da republica. ; rasgando a COnstitui· 

. çã.o, aniquilou todas· as ga.rantia.s dos cida

lhes diga: si fosse possível, desejaria.mos que 
este acto fosse annullado.- e que, nós as victi· 
mas, bem como os victímadores, fossemos 
todos entregues a. acção dos tribunaes compe
tentes. 

Só nos resta appellarmos para o j uizo in· 
corruptível da histeria, que é quem ba de 
proferir a ultima :palavra. sobre os fa.ctoo de 
10 de abril ! 

Mas, Sr. presidente, por P1aiores que te
nham sido as violencias fe1tas aos ~ossos 
direitos. a nossa liberdade, por mais pun
g-ntes as nossas iores, não voltamos com 
ressentimentos. nem com o odio; ao contrario, 
como brazileiros. oomo patriotas, amando a. 
Repnblica, procuraremos concorrer oom os 
D0$09 esforços. com a noss~ dedicação, pa.ra. a 
consolidação da Republica., e para. a pl'()Speri· 
dade da patria. (.6!uito bem. ) 

Fomos com o odio, mas fortalecidos e 
animados pelas acclamações e sa.u~ da 
consciencia. na.ciona.l, só alimentamos hoje a 
compaixão que inspira os actos que não se 
fundam na justiça,- e na verdade ! (Muito 
bem. ) 

Sr. presidente, é impossível terminal' hoje • . 
Devo concluir apresentando indicaçéles, que . 

resultarão como conse.quencia. necessaria, ra
cional, logica e constítucion··l de todos os 
actos violentos praticados pelo governo. 

Não se espante a. illustre maioria ·com os 
boato3 que já. correm a respeito de ta.es indi· 
cações. 

Elias terão por fi.m salvar a Constituição. e 
preservar os direitos dos cidadãos contra· o 
a.rbitrio e as violencill2 do poder dictatorial. 

Se v. Ex. pudesse fazer o obseqUio de ga. 
ra.ntir-me a pa.la.Tra para amanhã, mas ama.
nhã só, ficar· lhe-rua muito grato. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. ficara inscript.o 
para. a hora do expediente da sessão de 
amanhã. 

O SR. SEABRA.-V •. Ex., Sr. presidente, e 
toda a maioria teem sido para. mim de uma. 
gentileza que muito agradeço. 

Consinta a camara que, concluindo ·hoje, 
affirme que nós, os desterrados, os degradados, 
as victimas, tambem somos brazlleiros e 
amamos a Republica. 

dãos. (Muito bom.) 
Consintam os meus illustres 

As violencia.s não nos fizeram trazer sinão 
estes sentimentos, que resultam dos .proprios 
so1fl'imentos ; . o so1friment.o é. que gera. o 
amor da. liberdade ; é elle o germen e a · 
origem dos actos puros e patrioticos e das 
grandes dedicações pela patria.. (Muito bem • 
muit<> ~·em .; accúJ.mações e applamos das. gfl,> 
lerias. 0 oraà.or e abraçado e m11it0 {e1iciúultJ 

oollegas que. .. pelcs Srs.deptaados.) · 
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Vão a. imprimir a.s seiuintes 

REDACÇÕES 

N. 23 G-1892. 

Redac{!ãiJ do projecto n. 23 F de 1892 (addi
ti1Jo destaMdo do projecto dl3 f,g;ação das 
forças de terra). 

O-Congresso Nacione.l resolve: 
Art. I • • As patentes dos reformados nos 

pbstos de genera.es, voluntariamente ou não, 
e'ft'ectu~Joda.S ou comprehendida.s como compU!· 
soriM, lJOS termos do decreto n. 193 A de 30 
de janeiro de 1890 e da resolução do Congresso 
Nacional sob n. 29 de 8 de janeiro do corrente 
anno, ~rão recti.ficadas para a.ttender·se á 
correspondente a.lteração de denomina.çOes, 
de conformidade com o decreto n. 350 de 19 
de abril daquelle anno, de modo a resa.lva.r-se 
6"direíto correlativo de procedencia. militar 
que já· ha. viam adquirido. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala. das commissões, 20 de setembro de 
189-2.-Leovigildo .FV.gueiras. - Alcides Lima. 
~Fróes da Oru:. 

Redacção do projecto '~ · 91-1892 

O Congresso Na.cional decreta. : 
Art. 1.• Fica approva.do o a.ccordo celebrado 

entre o governo e a. Sociedade Aoonyma. do 
Gaz., pelo decreto n. 826 de 24 de maio do cor
rente anno. 

Art. 2.<> Revogam-se· a.s·disposicões em con
trario. 

Sala das oommissões, 20 de setembro de 
1892.- Leo1ligildo Filgueiras .-Alcides Lima. 
- ·Froes da Orv.z. 

Vão a imprimir · os seguintes 

P:&OJECTOS 

N. 87 F - 1892. 

·Emendas do Senado· ao projeCto da Camara 
· · ·dos D6putados n. 87 O, de 1892, que fiza. 

a despeza do Minist~rio drts lleklções FA!· 
teriores para o e:J;ercicio . de 1893 e que foram 

. appro-oodas por dous ter ços de 1lot.os, na f6r-
: m;a do art . 39 ela Constituição Federal .· 

A c~mmissã;~ de orça.mento é . de parecer 
-que seJa. mantiao por dous terços o voto da 
-€amara. dos Deputados que rejeitou as emen-

. · da.s a.o n;- 2 do a.rt.l• e ao art. 2• do· projecto 
· de: orçamento do Ministerio das kelaci'les 
Exteriores para. o e:xercicio de 1893, pelos 

. , motivos já allegados em parecer anterior e 
: sastentados na tribuna. Nem no parecer· da. 
~iàsão · do· Senado, nem nos· discursos 

' .. ·. -pronuaeiad~ na.quella. .casa.. do Congresso, a 

commissão encontrou motivo justo para a 
acceitação de taes emendas. 

Sala das coromissoes, 20 de setembro de 
1892. - Moraes Barros, vencido. ·- Aristides 
Maia, relatot',- Leit$ Oiticica.- Leopoldo 
de Bulhões.-A. Rios.- Almeida Nogueira. 
- Se1lerino Vieira. 

Em~ndas do Senado :i. p~oposição da. Ca.ma.ra. dos 
Deputados que lha a. despe~ do l\ünist.erio das 
Rel:lções Exteriores para o es:ercicio de 1893, 
a pPro..-:l.das por 2/3 de voto e 

Ao n , 2 do art. 1~ : 
Em vez de-1.053:300$-diga.--se: 909:000$. 
Ao art. 2•: 
Em vez de-24: 000$ para. os ministros de 

}o. classe, 20:000$ para os de 2• e 15:0~ psra. 
os de a~-diga.-se : 20:000$ para osde-1• classe, 
18:000$ pal"~ os dez~ e 16:000$· para os de 
ga. classe. · 

Senado Federal. 27 de a"'osto . de 1892·.
Joao Pedro Belforl Vieira, Yo secretario, ser
vindo de presidente.- Gil Dinb Goulart , 
2° secretario, servindo de 1•.- Anttmio Ni
coláo Monteiro Baena, 2"secretario.- ·Tkoma: 
Rodrigues da Cnu, 30 secretario.- João 
Soa_r"es Nei'1la, servindo de 4• secretario. 

Projecto da. Cama.ra. dos Dei)uta.dos, n. 87 C de 
1:>92 que fiu a. despeza do Ministerio das Re
lações Exteriores para o exercício de 1893 

O Congresso Nacional decreta : · · 
Art. 1. • E' o Presidente da R.epublica auto

risada a despender pela repartição do Minis
teria das Relações Exteriores; com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a somms 
de 1 . 637 : 300$000. 

A saber: 
1 . Secretaria de Estado, moe-

da. do pa.iz ..••...•. ;,... 184:000$000 
2. Legações e consulados, ao 

cambio de 27 d. por 1$, 
ficando elevada á I• clas
se a legação da santa. Sé, 
com um 1" secretario, 
suppresso o Jogar de 2<>, 
e ficando elevàdo á ca
tegoria de 1" classe o 
secretariado da legação 
do Mexlco , suppresso 
tamtem o logar de 2• . .. . 1.053:300$000 

3. Empregados em disponi-
bilidade, moeda do paiz . 60:000$000 

4. Ajndas de custo, ao cambio 
de 27 d. por 1$000... .. . 100:000$000 

5. Extraord!na.rias no exte
rior, sendo 6:000$ para. 
despezas de publieidade 
em Pariz, 6:000$ Jnra o 
mesmo 11m em ·Londres, 
3:000$ em Roma e 3:000$ · 
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no. Belgie<\, ao cambio de 
. 27 d. por l$000 ........ . 

6. Extraordicarias no inte
. rior, moeda do paiz ..... 

7. Commissão de limites, ao 

60:000SOOO 

10:000$000 

. cambio de 27 d. por 1$000 170:000$000 
Art. 2.0 Independente da. cate<>oria. rlt\ le

gação e da do miuistro, se1·ão as diversas le
~acoes divididas em tres classes, conrorme a~ 
despezas de rapl'esanbção, sendo: deo 1• classe, 
as •los Est<\dos Unidos d;k Americ 1, do Nort~ 
Cllile, Republica Argeutina, Urugnay, Gr;\n ~ 
B~etaohn., Fra.nçtl., Allem:-..nha, ltalia. e Sant<l 
Sé, com 24;000$; de 2~ classe, n.s do Mexico, 
Paraguay, Pot>tugal, Rossi;t, Austrio. e Hes
panha, com 20:000;~ ; de 3> cla:;se, as de re
uezuela, Perú.. Bolivia, Suissa. e Belgic:l, c?m 
a quanth!. de 15:000$000. 

l. Fica crea.tlo um consulado em Vi"'O, e 
transfe1·ido para Ode;;sa o de S. Petersbu~·go. 

U. O~ actmws 2o• sec~etarios das legaço~s 
ào Mex1co e da Santa. Se ~erã.o o. provei tarJo., 
IJas vagas do.> 2os secretar1os que~ abrirem 
em outras legações com <tS p~omo;;ões ao3 
carzos de 1•• secretat>ios daquel ltts . 

lll. Continuam em vig-or ns disposiçõ~s dos 
ns. li, lil e IV do art. 5" da lei n. 26 de 20 
lle dezembro de 1891. 

Art.3.• Revogam-se :1s disposições em con
trario. 

Camarn do3 Deputado>, 12 de ag-osto de 
1892.- Berw;:rdino de Campo.~, presidente.
Atttonio Bol"{!es de Athn.yde ltmio•·, 2• secJ·e
tario; sel'Vi~do de 1•.- Fleur!l Curelào, sup
nlente, servmdo de secretario . 

N. 205-189'2 

,Lut orim o gow•·no a paga•· art b.lclta:l'el :1l ano:l 
.fofe Cha?Jes, profc'sor jubila.do de phil?scpltia, 
do curso annexo c~ F.J.C>dda.de de Di••dt.? de 
S. Pcmlo, os 'l:cmcimcntl}.< intcgra~s q?<~ percebia 
durante o c:r:crcici? desse t;"Nr,f!:J, ~ <N indemni
:al-o tla$ gr:atifiv"N~õ::s qnr> d:i:,;n, d~ receiNr 
desde que foi jub1l!u:lo, a~rittdo p 1.ra, esse fim ó 
neccssa?'ÍD c•·cdi to. · 

O bacharel Ma.noel José Chaves, professor 
.Jubilado de philosophia do curso annexo a 
Faculdade de Direito de S. Paulo, requer ao 
Çon~resso Nacional, devida reparaç:w â. in
.1Wtlça que lhe fez o decreto que o jubilou 
sómente com o ordenado do seu cargo, pri
vando-o, assim. cont:"a expressa disposição de 
lei, . das gratificações a que tinha. direito, 
visto contar mais de 35 annos de serviço eft'e-

·Ctivo. · 
Como se vê do exposto, não se trata de 

g.ra.çl!..ou favor ímpetrarlos do Poder Legisla
tivo, em remunet>ação. de serviços e soh o 
fundamento da. equidad.e, ad insta•· dos nume
rosos -pedidos de melhoramento de aposenta.· 
·docias,, jubilações .e·. reformas, que teem sjdo 

presentes ao Congresso Nacional ; o peticiona
ria funda-se na lei, recorre de umainjustiça 
e solicita. o reconhecimento e etrectividade do · 
seu direito. 

Teve, pois, a commissão de fazenda. de ex
:l.minal' a legislação, "igentena época em que 
foi jubilado o peticionaria, no intuito de ve
rificar si foi ella observada. pelo respectivo 
decreto de jubilaçiio. 

O peticionario foi jubila.do no cargo de pro
fessor' do philosophia. do curso a.nnexo á Fa-. 
culdade ele Direito de S. Paulo, pelo decreto 
de 26 de junho de 1871. com o ordenado a. 
que tinha direito, visto cont.'l.I' mais de 35 
annos de e1Iectivo exerdciv. 

Recorrendo·se. porém, á legislação que 
regulava a. mareria, verifica-se: 

1", que o decreto legislativo, n. 789 de 12 
de setembro dE>.l854, equiparou os professores 
de prepara to rios dos cursos annexos as facul
dades de direito, ao3 professores do antigo Col
Jegio Pedro li, posteriot·men.te transformado 
no actua.J Gymna..~io Nà.cional ( art. lo, n.4 ); 

2\ que o decreto regulamentar n .. l 33l de 
17 de fevereiro do mesmo anno, expedido em 
virtude de a.utorisação legislativa, havia ga.
ranl.ido aos professot>es do referido collegio Pe
dro 11 jubilação, co''~ t••dos os '!le >teimentos., 
após 35 a.nnos de effectivo exercício (arts .. 29, 
31 e 94 combinados). 

Ora, sl por força do primeiro dos citados 
decretos, o peticionario tinha. direito ás va.n:
~agens e regalias de que gozavam os px:ofes· 
sores do antigo collegio Pedro ll, entre a.s 
quaes à de ser jubilado com todos os venci;. 
mentos depois de 35 a.nnos de effectivo exer
cicio; si, como faz certo o documento que o 
peticionario. juntou á sua petiçãú. dirigida. ao 
Congresso Nacional, na época de sua jub~· 
dção (26 de junho de 187l), já contava elle mai 
de 35annos de effecti v o exerci cio no seu ca.rgo, 
e forçoso concluir-se que o Pod.et' Executivo 
não t inha o arbítrio de o jubilar. como. ·fez, 
talvez por inadvertencia, sõmente com o. or
denado que percebia. . .NJ leis que prescr.evem. 
vantagens e re"ra.lias inherentes aos cargos 
publicos crea.m entre o Estado e os funcciona.
rios um qua.si contra.cto. que o Governo e ·o . 
proprio Pocter Legislativo não podem legitima : 
e decorosamente infrin.,~. · . · . 

A commissão de fazenda, portanto, não póde 
deixai' de reconhecer que, em relação. ao de-. .... 
ereto que jubilou o peticionario, privando-o 
das gra.tifi.Qações que percebia., deu-s~ man.i- ··' 
festa violação de lei e consequente injus~ça. . 
que cumpre reparar. . · : . · · 

.Alem das razões de direito stt>i.tQ, a. que vem 
de alludir, deve · ainda.. a. commissão me~.cj.O:
nar as hont>osas referencias que,. a.osl.;»ngos.e 
relevantes serviços dopetic;onario, fa.Z o ~l 
dlrector da .Faculdade de Pireit.Q de ~ •. PaW.o 
no. já. citado documen:t.Q. . · ·-... , 
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· E', pois, â commissão de p:~.recer que se,ia 
deferida a petição do bacharel Manoel Jos·e 
Chaves, poJo que prop5e o se;uinte projecto 
de lei: 

Art. 1.• E' o Poder Ex:~utivo autorisado a 
pagar ao bacharel Manoel José Chaves, pro· 
téSSOL" jUbilado de philosophia do curso anne
xo á. Faculdade de Direito de S. Paulo. os ven· 
cimentos integra.es que percebia. durante o 
exercicio desse car~o. bem como a indemni
sal·o da: importa.nci& das gratificações quedei· 
xou de receber desde <L data. em que foi jubi· 

. lado. abrindo p:lra esse ftm o credito que :Cor 
. necessa.rio. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das commissões, 20 de setembro de 
1892.-.1\ftH"sa, pre>iilente.-B1·asi!io do• :San
tos, relator.-BeUarmino Carneiro.- Tlwma~ 
Detfi,w .-Sampaio Ferraz.- Cosuz Ju11ior. 

OS&. P&"ESIDENTE designa para 22 a. se
guinte ordem do dia: ' 

la pl\l'te (até ás 2 horas) Votaçãodo projecto 
n. 85, de.;te anno, autorisando o governo 

. a rever a ta.bella dos vencimentos do3 om.
ciae<~ da armada e classes ~anexas e a refor
mar o conselho na. val ; 

Continuação da 31 di~us~ão do projecto 
n. 144 A deste anuo (do Senado), permittíndo 
a. entrada de immigrantes chinezes e ja.po
nezes· 

Continuação da 2' discussão do projecto 
·n. 192, fixando a despezEI. do Ministerio da 
lndustri.a., Viação e Ohra.s Publicas para. o 
-exercício de 1893 ; 

3 .. discussão do projecto n. 118 A, deste 
a.nno, a.utorisa.ndo o governo a reorganisar o 
serviço da Repartição Geral dos Telegraphos 
e a:lterar o respectivo regulamento; 

2a discussão do _Pl'vjecto n. 106, do anno 
passado, passando a. municipalidade a. admi· 
nistração do!! cemiterios publicos, dando ou
iras providencias e a.utorisa o Presidente da. 
R.epublica a . mandar fazer a. conta, afim de 
'ser indemnisa.da a Santa Casa da Mísericordia 
·da Capital Federal ; . 

2• parte·(ás 2 horas ou a.ntes)-Continuação 
da. 2• discussão do projecto n.l93. deste anno, 
ft.xando a despeza. do Ministerio da Guerra 
para o exere!clo de 1893 ; 
· Çontinuação da · 2• discussão .do projecto 
n.183, deste anno, restabelecando alei n. 3403 
de24 de novembro de 1888, com. às mod.ifica.

.,ções que indica.; e fixa. o prazo dentro do qual 
devem os aetuaes bancos-deemissãoentrar no 
·regimen desta. lei. Auto:·isa. o governo; a as
-sumir a responsabilidade da.s notas dos que 

.. não puderem ou ·quizerem . submetter-se ao 
· : -mesmo _?.egimeu; a providenciar quanto á 
·. 1>Ubstituição por notas do Tbesouro das que 
· .. fQrém recebidas, e a rescindir o contra.cto com 

o «Bmco da Republica.» para o resgate do 
papel-moeda, limitado este á. somma aetua.l e. 
teito o resg-J.te conforme. aquella lei e com os 
reclusos annua.lmente d~reta.dos. 

3• parte (ás 3 horas ou antes)-!• discussão 
do proje~to n. 198, dest~ anno, autorisa.ndo o 
governo a abrir creditas esp~ciaes. no cor
rente exercício, de 500:000$, a cada um dos 
estados da Pa.ra.hyba:, Goya.z e Pia.uhy para 
occorrer ás desp~zas com Oo diversos serviços 
a seu cargo; 

Discuss:io unica. do projecto n. 180, de.~te 
anno, relevando a. presct•ipção do tempo de· 
corrido desd~ 14 de dezembro de 1869 o. 28 
de agos•u de 1877 a D. ca.roiina. Ltiiztl de Oli
'-"eira. Pereira Pinto,para. o lhn de poder re
ceber o meio soldo corr~spondente aquelle 
tempo; 

Discussão uo.ic.'\ do parecer n. 38, deste a.n
no, indeferindo a. petição de D. FranciSC:l. 
Amalia. Bittencourt Cordo30, viuva do desem· 
bargador honor;J.rio Fra.:1cisco José Cardo;o 
Guimarães, sobre pensão; 

Discussão unica do parecer n. 77. d ~ste 
anno, julgando o Congre.;so Nacionra1 incom
petente para conceder a. permissão pedida por 
Victoriuo Affonso Pe1•eira. Ramos e Carlos Ba
ptista de Castro para estabelecer uma linha de 
bon1s entre as est;a.ções de Entre Rios, na. 
Estrada de Ferro Central do Brazil e a do 
Areal, na do Grão-Pará, colloca.ndo os tri
lhos no leito da estr-ada de rodagem «União e 
Industrial>; 

Discussão unfca. do- projecto n. 188, dest11 
anno, autorisando o governo a abrir o credito 
neces3ario :para indemnisa.r, no corrente 
exercício, oS!'. Augusto Francisco Ma. ria. Gla
ziou da quantia. de 9-:425$144, importancia 
das de~paza.s feitas na conservação do jardim 
do Campo da Accla.ma.ção (praça da Repub1ica.); 

Discussão unica do projecto n. 114, deste 
anno, melhorando a re:brma concedida por 
decreto de 14 de abril de 1891 ao capitão ag
gregado á arma de infantaria ·Antonio Gal
dino Tra.va:)sos Alves, de conformidade com 
o art. 4° do decreto n. 193 A de 30 de ja
nei_ro de .1890; 

Discussão unica. do -projecto n. 189, deste 
anuo, a.utorisa.ndo o Poder Executivo a conce
der ao cabo de esquadra· reformado João Coe· 
lho de Mello a. pensão de 500 reis diarios; 

Discussão unica. do - projecto n. li7; deste 
a.nno. autorisa.ndo o governo a dispensar do 
exame de trigonometria João Ribeiro para. 
rnatricular-s~ na Faculdade Liovre de Direito 
da Capiti.i.l Federal; · 

Continuação da. 2' discussão do projecto 
n . 155, · desteanno. autorisa.ndo o govemo a 
contractar com o engenheiro Melville Hora. as 
obras que se propõe a. executar, por si, on. 
companhia que o~ga.nisa.r, na ilha. das En~ 
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:xadas, no porto e bahia. do ruo de Janeiro, 
mediante condir;fJeS que estabelece; 

ContinuaQ;1o da 21 discussão tlo projecto 
n. 148. deste anno, a.utorisauào o governo a 
contra.ctar com Francisco Ferreira de Moraes. 
sem onus algum para o Estado, · a introducção 
de 500 ou mais trabalhadore:; liberia.nos, para 
:1uxiliar o serviço de ~r;;a e de.;car·ga de 
navios no porto de Santos ; 

2 • discussão do projecto n. 81, do anno 
passado, regulando as promoç•ies na. armada., 
em tempo de paz e em tempo ele ~·uerm ; 

2• cliscussão do projecto n. 145 A, do o.nno 
pa.ss:W0, mandando I'Clllisa.r, por concurt•cncta 
publlco.. o.s o!Jra.s puhlica.s federacs que dev:?m 
ser construídas exclusivamente a expens<~s da 
Uniiio, podendo ~r ta.mbcm por administm
\<ÍO as obras militares, as de grande Ul"J81Wia. 
e as tia pequena. importv..ncia ; 

2• discuS<ão do projecto n . 69, deste anno, 
!IUt.orisando o governo a ('()Occiler· a José 
Augusto Vieira. e outro a construcçio, uso e 
goso, dura.nt~ 30 anoos. de uma. estra.Ua de 
ferro de Sa.popemba. ã illta do Govet·uador, 
mediante certos tiwores ; . 

l·' discussão do proj2eto n. 191, deste anno, 
11.utorisando o governo a. alterar, de accordo 
com o Banco União de s. Paulo, o traç~tuo da 
Estrada de Ferro de Uberaba ou Ubnrabinha a 
Cochim, concedida ao mesmo banco por de
creto n. 832 de 16 de outubro de 1890 ; 

11 discussão do projecto n. 176, deste anno, 
a.utoris..1.ndo o governo a contractar cpm o 
Visconde de Carvalhaes, ou com quem mais 
vantagens o1ferecer, a. ligação do porto de São 
Francisco ou outro, com a fronteira. bra.zileira. 
limitrophe com a Republica do Paraguay, nas 
condições que e::.-tabelece ; 

1n discUSião tio projecto n. 98, deste.anno, 
a.utorisa.udo o governo a conceder a. Honorio 
Lima a colb-trucção, uso e goso, de uma es
trada de f~:~rro do porto de Angra dos Reis, 
no estado do Rio de J::meiro, á. estação do 
Cruzeiro, no estado de S. Paulo, mediante as 
condiçõzs que mtipula.. 

Levanta-se a se3Sã.O as 5 horas e 30 minutos 
da tarde. 

100' SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1892. 

Presiclenci'Z dos Srs. AlcMes L ima, (2• 1lice
presidlmte; 11 /QaQ Lopes 

)..D meio dia procede-se a. chamadà, ã. qual 
r~pond<lm os Srs. : Alcides Lima., João Lopes, 
Azevedo, Atha.yde Junior, Paula. Guimarães, 
João de Avellar, Ueh:Ja. Rodrigues. lndio do 
Bra.zil, Ca.ntão, Pedro Chermont, Ma.tta Ba.· 
ceUa.r, Augusto Montenegro, Costa. Roddgues, 
Casimira Juuior, Henrlqnede Ca.rval\lo, No-

camara v. V 

~eira Para.naguá, Pires Ferreira, Martinho 
Rodri;rtles. Frederico Borges, José Bevilaqua., 
Gonç:alo de Lagos. Nascimento, Alfredo Bar
bosa, Epít.acio. Pessoa., Couto cartaxo, Sá. An
drade, R<;tumba, Tolentino de carvalho, Joa
quim Pernambuco, Juvencio de Aguiar, An
clré Cavalcanti, Raymundo Bandeira, João 
Siqueira, Luiz de Andrade. Espirito Santo, 
Hella.rmino Carneir·o. Theophilo do~ Santos, 
Oiticic-a, Rodrigo de Araujo, Oliveira Valla,.. 
da. r, Augusto de Freita.~. Panlo Argollo,Tosta, 
Sea.bru., Arthur Rio~. Garcia. Pit·e.<, Marco· 
lino Mouro., Se\"erino Vieira, Santo~ Pereira, 
Milton, Dionísio Ccrqueira, Leovigilllo Fil· 
gueira-;, Ba.1'1io de S. M~\rcos, Prisco Paraíso, 
Fr-J.nci ·co de Mattos, Horado Costa, Nilo Pe
ç;J.nlla., Urbano Marcondes, Manhães Barreto, 
Cyrillo <le Lemos, Frant.~ Carvalho, Luiz 
Mura.t. Bapti;;r.a. da Motta., Alcindo Gua.na.
ba.ra, Er.ico Coelho, Sampaio Fer~. Jacques 
Ourique, li!!>'Uino de Albuquerque, Thomaz 
Delftno, Antonio Olynto, Ba.daró,Pacifico Mas
carenhas, Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, 
ChagM Ldba.to, Alexandre Stockler, Lamou
nier. Americo Luz, Dutra Nica.cio, Manoel 
.Fulgencio, Ari~tides Maia, Gonçalves Ramos, 
Carlos das Cha.,"as, Costa. Machado, Franeisco 
Veiga, Domingos Porto, Palleta., Ferreira Ra.
bello, Fet•reira Pires, João Luiz, Glicerio, Ce
sario Motta Junior, Moraes Barros, Mursa, 
Paulino Garlos, Costa Junior, Alfredo Ellis. 
Almindo Nogueit•a, Julio de Mesqu,ta, Brazi
lio dos Santos, Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhões, Alves de ('..astro, Urbano de Gouvei&, 
Caetano de Aluuquerque, Bellarmino de Men
donçr, Marciano de Ma..,ooalhii.es, Fernando Si
mas, Lauro Muller, Carlo:; Campos, Schmidt, 
Julio de ca.stilhos, Borges de Medeiros. Tho
maz Flôres, Ho:cero Baptista, Cassiano do 
Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de compa.l'ecer · com causa. -partici

pada os Srs. Rodri~mes Fernandes, Anfrisio 
Fia.lho, Nelson, Justinianode Serpa, José Ave
tino, Almino Affonso. M1guel castro. Amorim 
Garcia, Pedro Americo, Rosa e Silvo., Gonçal
ves Ferreira, José Mariano, Annibal Falcão, 
Meira. de Vasconcellos, João Vieira, Pontes de 
Miranda, Euclides Malta, Leandro Maciel, 
Felisbello Freire, zama., Franci~co Sodré, ~o
vaes Mello, Fonseca e Silva, Fonseca. Hermes, 
Viriato de Medeiros, Mayrink, Ma.tta. Ma-
chado, Alvaro Botelhú, Gonçalves Chaves, 
Viotti, Domingos Rocha., Adolpho Gordo, Car
valhal, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, Mo
reit·a ·da Silva, Eduardo Gonçalves e Menna 
Barreto. 

DelXam de comparecer sem·ca.usa participada 
os Srs . Ivo do Pt'lld(l, Sebastião Landulpho, 
Villa Viçosa, Manoel Caetano, Alberto Brandão.· 
Oliveit'& Pinto. Joaquim B~ves, Virgílio Pes
sõa. .• Fróes da. Cruz, Lopes Trovão, Vinhaes, 

112 
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Figueiredo, João Pinheiro, Jacob da. Paixão, em debate estes braços tornar-se-hão abun
Ferreira Brandão. Costa Senna. Monteiro da dantes e estará terminada. a crise da Jo.
Silva., Ma.rtinho Prado, Lopes Chaves, Do- vout"cJ.. 
mingos de l\foraes, Cincinato Braga, Lacerda Falia sob<·e a civilisação oriental, demons
Coutinho, Victorino Mon-teiro, Pereira da trando a iuferioridade intellrctua.l, moral e plry
Costa, Assis Brazil, Rocha Ozorio e Fernando sica dos chies. Esta de accordo com Renan 
Abott. qua11do diz pertencerem elles a uma huma-

E'lida e sem debate approvada a acta da. nidade inferior. 
sessão antecedente. · Intellectua.lmenteas ma.nifestações chinezas 

não teem a elevação dOI! oocidentaes e nem na. 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA littcra.tura, nem nus art~>s, os seus. philof:Q· 

plios dos quaes o principal é Confucio; ~~o 
O SR. PRESJDEl\"TE-N'ií.o hn.venrlo numero frios, ::~.lumiã.o <;em chama, racionalistas, hon· 

para se proceder li. votuçü.o indicada. no co- dosos, lmma.nos a seu geito, governamenbes 
meço do. ordem do dia, pns&~.-se as ma. terias sobretudo. Mot•almente,os princípios ele\·n.dos 
em discus~iio . da philo&)phia não podem penetrar nas C.'l· 

Continuação da 3· discussão do projecto n. mn.das inferiores. 6 o espetaculo que offet·ect! 
144 A, deste o.nno (do Senado), que permitte este povo é repugna.nte. Fa.Ila. na miseria.,nos 
a. livre entrada.. no territorio da Repu:.Iica, a. s pplicios inquesitoriaes. Physicamente elle b 
immigro.ntes de nllCionn.Lido.de chineza. e japo· f1•aco e debil, sem relevo muscular,cita. auto· 
neza, sob as condições que esto.belece; e auto· res para o comparar. entre outros Prich~rd. 
risando o governo a promover a l'.xecuÇ'lo do Mas :por outro lado o cbím é o primeiro tntl:n· 
tra.ta.do de 5 de setembro de ISSO. com a Chi- lhador do mundo sobrio, simples, . ha.bil, 
na, a. celebrar tratado de commercio. paz e contentando-se com qualqu~r cousa.; o chim 
amizade com o Japã.o e a estabelecer agentes não soffreu concurrencia de nenhum outro 
diploma.ticos 6 consulares nesses :pa.izes. . trabalhar de qualquer nação do mundo. 

Trabalhador agrícola elle trabalha de dia e 
O Sr. Tho:m.az Delfino- Diz denoute, ao sol e a chuva; .operario de campo 

que não tra.z, mais uma vez o dirá. senã.o as nenhum paul lhe infunde receio ; operaria fa· 
suas convicções e os seus sentimentos patrioti· bril nenhum europeu o vence ; no pequeno 
cos, para a tribuna A sua posição é esta pe- commercio enriquece, quando outros nas con
rante os seus representados perante odistricto dições delle morreriam de fome; crea.do, a 
federal:a. opinião não se man,festa clamorosa e domesticidade do chim é ideal. 
imperativa nesta. questão ; niio vae analysar Roupas, alim!!ntos, instrumentos de traha
que manifestações partam dos estados agrícolas lho, tudo nelle é de uma simplicidade extra
nem,gue caracter a.1Iectam. Fosse embora de- o:·dinaria.. Seu cachimbo é·microsco:pico .. seu 
clara solemnemente representante de um es- chá feito com quatro folhas. 
tado a.gricola, não aJtera.riá seu modo de .As grandes razões que tem contra a entrada 
pensar que é antigo e profundamente enra.ci· dos chins e orientaes fun•Jam·se exactamP.nte 
nado. na consideração e no reconbecimelito des...::as 

Nesta. questão incandescente não o1Iende, qualidades magníficas de trabalhador que 
não aggide, discute, elucida, se :POder e ficara possue o chim. 
attento as lições. Discreve a civílisação Si o chim viesse para o Brazil nas condições 
brasileira na sua ascenção gradual ininterrum- em que dizem os seus colle,aas que· deve vir, 
pída. não sendo os chins das praias, o que concede 

Diz-que a. escrayi.dão >vermelha. succedeu que possa. acontecer, sendo o melhor dos 
a escravidão ne,<>Ta e que a. abolição,que·trou· chins, si viesse em grande numerosubitamen· 
xe a liberdade de uma raça explorada peL"'. ci· te, a lavoura. extensiva melhoraria -ta.mbem 
villsação brasileira e pela monarchia que vi- subitamente e durante certo tempo o :pa.iz se· 
veu por ella e que ama.teveemquanto poude, ria o paiz mais rico do m\mdo. 
foi tão tardia. quanto precipitada. Figura uma hypothese Jt.ara a. discussão. 

Foi uma solucão dessa :política pratica, es· Mas em compensação a civ1lisação hrazileira 
treita.,. acanhada, que complicou ainda. a. or- estagnaria.. Porque nenhu.ma outra immi· 
ganisaçã.o·do trabalho •. A entrada do chim é gra.ção viria. pa.ra o Bra.zil, nínguem póde 
ainda o resultado dos processos da :politica,que concorrer no trabalho com o João Barato como 
só vê o presente no relogio cujo ponteiro é o o chamaram os Irlandezes. Ora, nação como a 

·interesse e que despresa o futuro. nossa que não augmenta muito rapidamente 
Falta o braço, o trabalhador, á lavoura.· ex- a sua população está. perdida.,morta. desappa· 

tensiva. como faltava d~:poi.E- que o indio·foi e- rece para.. o concurso na lucta entre os outrO! 
quiJ13.rado ao colono,e que Vieram os afr•icanos, povos, subjugada por elles. 

Se viet>:o chim, como querem e pensão . os Emquanto a. população do Bra.zil nã? a.ug· 
deputados . que propugnão pelo · projecto menta., ·os Esta<J.os Umdos. da. Am:enca.. dí 
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Norte, povo forte, energico, utilitario, via- Os Estados Unidos influem poderosamente 
lento, que sabe bem impor a sua vontade, no Japão do que estão proximos. 
que teve como poderoso Deus o «dollar», os As duas civilisações batem-se em um duello 
Estados Unidos que teem hoje 62 milhões, de de morte e terrível. 
habitantes em 30 annos terão 100 milhões em r Mostra, com autores é sinologos, como Ro-
60 mais de 200 milhões. Quando este povo, cltechàuart e muiíos outros, cada qual mais 
descendente do inglez exclusivista, do índio digno de crecli+.o, que a China invade outras 
guerréiro, da immigração destemida de toda naçõE~s e que o amarello alastra o .mundo. 
a p~rt~ do mundo, . chegar-aestegráu ~le eles~ Mostra que . domina na Asia, na India, nos 
envolnmento_ fatalmente tende a dommar os portos onde apparece, na Malasia, nas ilhas · 
outros. O Chlle, f!:perta~lo _en!re o Ande~ e o da Sonda, nas possessões needandezas. Mos
mar, pequena naçao de~ ~rlhoes de hahltiJ:n· tra que a propria Europa teme 0 chim, teme 
tes -~-mele crusou o hesl?anhol com o Araucam?, a invasão oriental. Não são só os viajantes, 
naçao _bellwoza,c?nqmstadora: prova-o Peru, os sinologos, que manifestam o receio a este 
-naçao que ensma a arte ela guena ao~ ve- respeito, são até os simples disseminadores 
lhos povos da ~~lropa, qu~ acaba de sahrr ~l_e de instrucção vulgar, os que fazem os singe
~ma lucta. crvrl, que for uma lu?ta de gr- los compendios,como Marcel Dubai;; no Manual 
gante ,_,..o Clnle hacl~ de~~envolver-se tambem, e ele G.·ographia Economica. 
tender a a pr_eclommar · . Mostra, com Leon Donat, nas Lei8 e costu-
~ _Republrca ~rgentma com os seus tr~s 1 mes repttb•icanos, 0 que houve na Californía 

milllo~s de lu brtar~te~, tem um~ P?PUl~çao ·com 0 chim , Diz que foi a guerra unanime 
que nmguem poclera: chzer qu~ na? e a1!1ma_- contra a invasão amarella. 
da de energia e de força, · a lustona aln esta · 
para dizer a verdade. Elles descendem, os ar- Leon Donat, o autor da Política Expe1'imen-
gentinos, do hespanhól guerreiro, propenso a tal, é um escriptor competentissimo e respci
luta, talvez {t desordem, a selvagem antoch- tavel. 
tena,que é superior ao nosso em instincto guer- O que elle affirma tem por um lado o valor 
reiro, e nelles o italiano imaginoso e bravo aue depende da sua ídolieiclacl·e , por outro, o 
se incorpora todos os dias. de ter sido espectador da lucta na Californía 

Qua,ndo a H.epublica Argentina povoar a sua contra o chim, e por outro, o de não ter es
grancle extenção ter'ritorial, e estiver organi- cripta especialmente sobre a questão chíneza; 
sada com esses elementos, será uma grande é acciclentalmente que á ella se retere. 
nação. . A California, por votação de 153.638 votos 

O Brazil,entretanto,estará estagnado, parado contra 833, repelliu o cllim. 
no seu trabalho com o chim, com este traba- Na Au:;tralia foi a Iucta do trabalho contra 
lhor chim que não so:ff1'e concurrencia ele ou- o domínio do chim que teve lagar. 
tro nenhum. Si o chim viesse para o Brazil, dominaria 

Mas não é só· isso. Esta <~hina que é 0 4o este paiz: encontea todas as condições para 
paiz em extenção e que tem a terça parte da isso.- si viesse, corria pensam os que propu
população do mundo, quatr·ocentos milhões, gnam por elle. · 
este edificio enorme, desaba para toda. a parte. Mas pérgunta si estão bem certos que si o 

A civilisação occiclental dá combate á civili- chim, o trabalhador barato vier, não surgirá 
sação oriental, o que é uma lei historica sem- a revolta do trabalhador occidental? Pensam 
pre repetida. que o:; duzentos mil italianos de $. Paulo fi-

A lei de Matlms, por um lado praticamente carão em calma perante a concurrencia in
verificada na China, augmento da população vencivel ? 
em desproposição com a producção, e o cho- Esta solução ao poblema do trabalho como 
que do occidente fazem desabar a China, está organisado, a lavoura extensiva, que 
qüe vai invàclir o mundo e infectai-o e per- explora o monopolio elo café que lança no 
turbal-o ele um modo social e politicamente rriundo, é empírico, brutal, artificial. 
espa.ntoso. 

o occidente entra na China com os farelos das Não t em horizonte esta política, é estreita e 
inercadorias, com os productos da industria provoca os maiçn·es perigos para a nossa nacio-
européa . na !idade. 

A solução elo problema é outra. 
Ainda mais, no centro e a este o occiclente Fiquemos com a nossa civilisação, desdo. 

se precipita sobre o imperio do Meio. bremol-a, aperfeiçoemol-a. 
A Inglaterra é senhora da Inclia que man- Ao trabalhaclor elo campo ao operaria, ao 

tem com guante de fel'ro. caipira desanimado, levantemos o seu moral, 
A França elo Annam e da Indochina. as suas energias adormecidas, durante tanto 

. A Russia da bacia do Amour, do Turqt!estan tempo; digamos-lhe que precisa accender 
e enca,minha·se pela Mongolia; !lutar, emiquercer"se, 
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A la.voura do café, a grande lavoura exten
sível, tão digna, tão respeitavel, demos-lhe 
braços, braços abundantes que não faltarr, no 
Occidente. 

Accaso a America do Norte tem condições 
superiores ás nossas? 

Demonstra que não, como não possue igual
mente a Australia. 

Mas a verdade é que p -1rece haver uma 
perturbação enorme d<i· opinião, que o regi
mem da liberdade, estabeleciuo pela abolição, 
que trouxe o abandono das fa;zenclas não mo
dificou os modos de dirigir o trabalho pelos 
fazendeiros. 

O ü·abalbador não fa.lta no Brazil. Affirma-
o, pede que o contt>stem. · 

Traz, em seu apoio, o relatorio ultimo do 
ministro da agricnltura:,o Sr. Antão de Faria. 
· Só o anno passado entraram no paiz 220.000 

irnmig-rantes. 
Precisa a lavou:·a de mais? Que minotauro 

então é ella ? 
Demos à lavoura extensiva o braço em 

abundanr-ia, chamando-o . de todos os 
modos, provocando-o, dizendo ao trabalhador 
occidental, europeu, que o Brazil é a terra 
de prosjwridade, de riqueza, elo bcm·estar, da 
paz ecla ordem. · 

Chamemos ao nosso seio estes homens que 
se transformam mnita.s vezes em agitadores 
subversivos, em um meio que os abafa e os 
suffoca. 

Não rouhmos, á civilisação occidental a opra 
da civilisação ocridental que é o Bra.zil. 

O chinez, esse parasita. na marcha da civili
sação, corno'os assyrios e 0s babylonios, nenhu
ma influencia exerceram. Podia desapparecer 
para nós sem ne11'!um prejuiso. 

A China qucl' incorpor·ar a. si o Brazil. A 
cl vilisação oriental dominar a nossa . 

Demos á grn.ncle lavoura. tudo o que ella 
precü:a e deseja, o vamos depois oegn.nisar 
o regimen elo traballw, pela media lavoura 
pequena. 

Governemos democraticamente. estabeleça
mos um governo unanime, não para uma sú 
classe, não para este ou aquelle ramo de ac
tividacle nacional , mas para todos, para todas 
as classes, p<tra todos os que tra balitam e vi
vem na dignificação dos seu~ esforços. 

No magestoso Amazonas as vezes subita
mente o mar creo:ee e arremette contraellc,le
vando deante de si as suas o nelas tumultuosas, 
e alaga as marg;:ns largamente. Quando as 
aguas recuam fica o solo fecundado extraordi
nariamente para a V<:getação exhuberante. 

Assim essa immigração occidental que de
vemos promover, que devemos ·dar entrad~, 
em nosso paiz. 

Com ella org<tnisaremos o trabalho clcmoc.ra· 
tir.amentE> e t eremos prepart~do mu grand.(l, 

rico, forte e livi·e paiz. (Mu ito bem. Muito 
bem. O oraélor é geralmente felicitado, Pal
mas nas ualer:'as.) 

A discussilo ficq. p.din.da pela hora. 

SEGUNDA 'PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação d>J, 2• discussilo do projecto 
n. 193 , deste anno, fixando a despeza do Mi
nisterio da Guerra para o excercicio de 
1893. 

Vem it mesa, e lida, apoiada e enviadá à 
cornmissão a seguinte 

Emenda ao projecto n . 193 

No § 5o elo art. 1 o restabeleça-se a verba 
ele 2:400$000 destinada a aluguel de casa para 
o directór da Escola Superior de Guerra. 

Sala elas sessões, 22 de setembro de 1892 
~ Betloní<ino Mendonça - Indio do Brazit 
~ Pedro Chermont ~ Bastos do Nascimento. 
- Martinho Rodrigt~es. 

o Sr. Valladão, não fOra a plena 
convicc;ão em qne está de que outros int1Jitos 
não ;,nimão a honrada commissão de orça· 
mento se não melhorar a. nossa situação fi. 
nn.nceira pela reducção ela clespeza publica, e 
diriaqne a honrada commissã.o, ao elaborar 
o orçamento do Ministerio da Guerra, como 
que estava no firme proposito de desorg11ni· 
Sclr os mais importantes serviços deste minis
teriõ e, o que é mais, de lançar sobre o exer
cito uma medida odima que até hoje aindfJ 
esta camara não lançou sobre nenhuma 
outra claose do funccionalismo publico, pois 
.que em tanto ii.nporta a reducção O-e ven
imentos ne3ta quadra em que todos pedew 
aup:mcnto. 

Só no Ministerio da Guerra achou a bof\
J'ada ,.,,mmissão que essas despezas não são 
reprorluctivas ; em relação a outras clas~es 

dl' funecionalismo parece haver entençlldo 
serem ellas lte caracter "'eproductivo. 

Pela analyse que passa a fazer elas diffe
rentes verbas deste orçamento, irá demon
strando a sem razão que teve a honrada com· 
missã-o em supprimil-as e a necessiclalle de 
serem ellas mantidas, 

Começará pela rubt'ica 4·' « Construcção de 
um hospital na rua do Jockey Club>~. Tem a 
cer·teza de qne si a honrada commissão fosse 
8.0 llO.lpital do Castello não l)roporia de certo 
a suppressão de.sta verba. · 

O SR. PAULA GUIMARÃES· - A verba até é 
insufficiente. 

0 SR. VALLAD.\0 . . . porqu'e aquillo é 
mais um necrotel'io. é mais um asylo da 
morte do que um hospital. 

O St{. PAULA G:TJIMAltÃEs - Não póde con
tln un,_::c ~Jii~ 
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O SR. V ALLADÃo... e por consequencia gura na prC>posta com a verba; de 56:000$. 
a manutenção desta verba de 150 contos p<lra Acha. que esta verba póde ser reduzida, e 
o começo do novo hospital é uma verba ne- prupüe a sua reducção a. 30:00~. 
cessaria, pois tra.ta.-se úe uma u12sp~za que niio A verba paro a Fabrica de Armas da Concei· 
pertence ao numero daquellas que podem ser ção deve ser mantida. Mais tarde talvez se 
adiadas. possa, supprimil-a; por emq uanto é cedo. (Tro-

A verba para continuação do edificio da cnm.-se cliff~··cntes nparte.~.) 
Escola Superior de Guerra póde ser reduzida, A verba n. '1:i deve tambem ser mantida; 
porem não supprimida. Tra.ta.-se de-um edi- propõe a suppl'essão da. disposição que auto
ficio com o qual se tem gasto uma. oomma risa o governo a. vender ou arrendar a fabrica 
enorme. Pn.ralysa.r a.gora as ob ..... as p:u•a con- de ferro de lpanema;. · 
tinual-as daqui ha 2 ou 3 anno~. é querer au- Est:.'t fabrica é um:~, das joias muito cubiça,
gmentar novamente a desp~za.. qua.nuo pouco das pelo. deputação }Jaulist.a, par;L o tbesouro 
á pouco se podia. ir razentlo o editlcio. Portan· do seu opulento estado .. 
to, 11ilo restabelece u. verba diL prOlJJsta, mas Ja na se~siio passada a Camara viu os· es
tam!Jem nií.o acceita a sua suppressüo, propõe forço,; feitos por esta. illustre deputação no 
a verb;~. de 50:000$. s.--ntido rle 11assu.r para o estado dtl S. Paulo 

A construcçilo de dous ediflcios na fortaleza u tlita fa.ul'ica. rLê.) 
lle S. João estil. no mesmo caso. Sã.o etliftcios Propiíe tam.bem que os vencimentos do 
que precisam quo.nto antes se.r melhorados ; pessoal docente e àdministrativo do Collegio 
e adiar esta. despeza e querer a ruina desses Militar s~jam igualados aos dos funeciona.rios 
ediflcios. para. mais tarde gastar-se qu:mtia de iguu.l categoria. da E.."CCla. Militar desta. ca-
muito superior. · pital. 

A Yerbll. de. 150:000$ para a conclusão das Não se;assuste a honrada commissã.o,porque 
obras do Realengo, é uma 'l"erba necessaria; esta medida importa reducção de despeza. 
trata-se de um edificio que :tl.carà. prompto Eram esta~ as considerações que tinha a 
com esta Yerba e nas condições ele prestar ser~ fazer sobre o Ol'Çameuto do.. guerra e que se 
viços importantes. Por isso pede o seu resta- resumem nas emendas que envia á mesa, na. 
belecimento. persuasão de que a honrada. commissão, mo-

Estão no mesmo caso . os concertos na f<t· 1lificando o seu juizo, as tomará em conside
brica de armas ; elles ~o urgentes, e a verba ração. 
e ape~ de 10:000$()00. Ad\al-os redundar-i Veem à mesa, são' lidas, apoiadas e enviadas 
em a.ugmento de despeza.. á commissã.o as ~rruintes: 
. Passa aí.s gratificações ele criados. A com- . _ 

missão de orçamento deve saber que essas E~end.as apresentadas em 2• cllscussa.o a.o 
gra.tificações,desrle a lei do sorreio. que a.cal10u proJecto n .. 193-0rç~mento da Guerra.-Se
com os camaradas, fazem parte dos vencimen- Ju.m mant1das us segurntes verbas : 
tos dos otllciaes. Um a.l!eres do exercito, por N. 4...;...Construc~ão de um hos-
exemplo, aqui na capital, onde são melhm' re- pita.! na rua do Jockey-
munerad.os, tem 90$ de soldo, 60$ de etapa, Club ............... . 
45$ de gratificação e 205 para criado. A com- Continuaçãodoedificio 
missão propõe a supprêssão destes 20$, e fica JXlra a Escola Superior 
o alferes com 195$ mensaes, isto é, com venci- de Guerra . .... .• .. .• 
mentos inferiores aos de qualquer amanuense Reconstrucção de dous 
ou porteiro. A commissão ha de concordar edificios na. Fortaleza. 
que osofficiaes do exercito sãoobrig'.ulos a des- de S. João .......... . 
~s muito maiores d9 que os funccionarios cana.lisa.çi'\.0 de a gua 
cms. Propõe, pois, o restabeleciment.o desta parao novo quartel do· 
verba, porque a sua, suppressão importo. em Realengo ........... . 
reducçã.o de vencimentos. medida odiosa que, Concertos da fabrica de 
como já disse, não se applitou ninda a ne- armas da. Conceir.ão ... 
nbuma outra classe de funcciooarios pu- N. 6-Intendencia-verba para 
blicos. serventes braça,es (a da 

As verbas ns. 15, 16, 17, 18 e 19 devem proposta.). 
ser mantidas, porque são provenienoos da lei N._lO-Inspectoria geblldoser-
de fixa.çcW de forças, votada por esta cama.ra. viço sanitario-gratifi-
~ lei estabeleceu que o gover:no nã.çl po- cação pa~ creados , .. 

derá. preencher os claros do exerc1to alem de N. 12-Estado-ma1or general-
20;000 homens ; por consequencia e razoa.vel gratiftca.cão para crea-
que a Camara vote os recursos necesaa.rios dos ...... . .... . ..... . 
para execução da. dita. lei. N. !~Corpos especiaes-gra-

A Coudela.ria. Domestica. de Santa. Cruz ft. titlcação para creados. 

150~000$ 

50:000$ 

10:000$ 

150:000$ 

10:000$ 

40:000$. 

10:140$ 

90:000$ 
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N. 14-Corpos arregimentados 
-- gra.t.ifica.ção para 
creados .••...•.•.• . . . • 

Ns. 15, 16, 17, 18 e 19 (as ver· 
bas da proposta). 

N. 20-Coudelaria. Domestica .• 
N. 25- Fabrica. de armas da. 

Concei<:~o .....••.. . .. 
Fabrica. de ferro de 
Ypanema. •....• . ..• •• . 

N. 27-:Transporte de tropatt e 
comedorias ( a verba. 
proposta.). 

400:000$ 

30:000$ 

45:000$ 

205:000$ 

Art. Supprima-se a disposição que auto
risa o governo a vender ou arrendar a fa
brica. de ferro de Ypa.nema. 

Accrescente-se: 
§ O quantitativo pa.ra aluguel de crea.do 

seril. de 20$ na. capital Federal ·e de 15$ nos 
estados. SPja qual for a patente do offl.cial que 
a elle tenha direito. 

§ Os vencimentos do pessoal docente e ad· 
ministrativo do Conselho Militar serão, nos 
limites deste orça.mento,igua.lados aos dos tunc
cionarios tl.e igual ca.teg_oria. da Escola Militar 
da capital Federal. . 

Sala das sessões. 22 de setembro de 1892.
llf. Valtadtto. - Ui·bano GouviJa. - Thom-az 
Floras.-Patila Aj·_qoUo.-Ca.l·los Campos.
Marc;ano de Magollu7es .- Athayde Jtmior..
Uchoa Rodrigues. -Bania de S . Marcos. -Pi,. 
res .Ferreira .-lose Be'Vilagua.-Baptista. da 
1tlotta .-.Mursa. -Paula Guimarues. 

N""ao é supertluo, ao çontra.rio, é muito ne
cessario à manutenção das instituiçCes •i· 
gentes. O exercito é a. ordem ; a. ordem e a 
Republica.. 

Qualquer soldado dtsde que tenha. a con· 
sciencia do seu dever, presta maior servir·o, 
do que esses que vivem a desacredit11t-' 0 
paiz aqui e no estrangeiro. 
Com rela.çüo ao or~mento em discussãQ 

concorda. com os oradores que o precederam 
na tribuna., quanto ás considerações emittidas 
sobre o parecer da respectiva . commiss.i.o. 
A Camara.lhe relevará q ua.lquer aspereza de 
phrase ; assegura. a consider-c~.ção cardeal aos 
seus collegas, sem prejuízo da tlrmeza e ver
dade dos conceitos proferidos acerca das elas· 
ses armadas da nação, cujos direitos devem 
ser considerados ; cujos . deveres devem ser 
cumpridos. 

A discussão firo adiada pela. hot·a. 
(O S1·. Joao Lopes ocwpa a cadeira da l'l·c-

sidenda.) . 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

I-• discussão do projecto n. 198, deste anno, 
autorisando governo o. abrir os creditas es
pecia.es, no cor r ente exercício, de 500:000$ a 
cada um dos estados da Para hyba, Goyaz e 
Piauhy, para ocoorrer M despeza.s com os 
diversos serviços a. seu cargo. 
· Não havendo quem peça. a palavra, fica en· 
cerrada a discussão . e adiada a votação por 
ílJJta de numero. 

Discussão unica do projecto n. 180, deste 
-O Sr. Thon1.az Flores não a.ffeito anno, relevando a prescrip(:ão do tempo de· 

á rhetorica, é mais homem de acção ; não corrido, Msde 14 de dezembro de 1869 a 2S 
foge a qualquer rcspons<:.l ilidade,quandotrata. de agosto de 1877, a D. carolina Luiza. de 
de cumprir um dever. E' por isso que occupa. Oliveira Pereira. Pinto, para o :fim de poder 
a. tribuna.; acha que a oommissão foi injusta. receber o meio soldo correspondente á.quelle 

- para com o exercito nos considerandos pream- tempo. 
bulares do orçamento do Ministerio da Guerra.. Não havendo quem peça a palavra, fica en· 

Tambem vem levantar U!D protesto contra cer-rada a discussão e adiada a votação. 
a qualificação de supcrfluo,feita. por um depu- Discussão unica do parecer n. 38, deste 
ta.do ao exercito. anuo, indeferindo a petição de D. Francisca 
. O militar não e um elemE-nto improductivo Amalia. Bittencourt Cardoso, viuva do des

na sociedade E' a garantia da. paz ; sem paz emba.rgador honorario Francisco Jose Cardoso 
não ha. trabalho. O trabalho e a.producção, e Guimarães, sobre pensão. 
a fortuna, a independencia, a propria liber-
dade. O militar, portanto, longe de ser super· O Sx-. João de Siqueix-a diz que 
fluo, é um elemento productor. vê-se do parecer que foi presente á commissão 

o exercito brazileiro tem sido desde os tem-. de fazenda. e industrias um requerimento de 
pos coloniaes a garantia, o elemento conser- D. Francisca. Amalia Bittencourt cardoso, pe· 
vador da ordem e da liberdade no seio da. so- dindo uma pensãli em a.t tenção aos . relevan· 
ciedade bra.iileíra.. Tem sido esta, a. sua con- tissimos serviços prestados ao pa.iz pelo seu 
ducta. tradicional. :finado marido o· dezembargador honorario 

Em l5 de novembro, condensando ás a.spi· Francisco Jose ca.rdoso Guimarães. Parece ao 
rações da Nação, que vinham desde Tiraden:- orador que a. commissão foi um pouco injusta 
tes, a força armada. em nome da nação, sa- não. respeitou os princípios de equidade, inde
sudio a. monarcbia., . par:a fc)ra._ da . Ameriea, ferindo e~j;a. petição. Os serviços dOl"marido da. 
que não tolera sinã.O a. Republica. . como ullica.. peticiona.rià: foram de tal ordem releva.n~ 
torma. de governo. que o gover~o do-antigo regimen . deu;lhe o 
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titulo de dezembargador llonomrio, ~endo elle 
i1pen:ts juiz de direito d;1 2• entrancia 

Tendo justificado nestas poucas palavras a. 
impugnação que faz do narer!er da com
missão, espel'a. C"(Ue a Cama:ra dará a. sua top
provação ao substitutivo que vae ter a honra
de mandar ã. mesa. 

Vem ú. mes~.ê lid_9, apoiado e posto conjun
tamente em d1scussa.o o seguinte : 

SUBSTITUTIVO AO PARECER !\". 38 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fica. o governo a.utori~ado a con

ceder a D. Francisca Amalia Bittencourt Car· 
uoso, vi uva do desembarg·ador ltonorarío Fran
cisco~ se Gardoso Guimaràes,a. :pensão mensal 
de 50s000. 

Arf. 2." Revogam-se as disposrções em con· 
traria. 

s. R.-Saio. das sesslies, 22 de setembx·o de 
J8(1Z.-Ban1o de S, 1"liiarcos.-Joãa de Siq~'ci1·a, 

Ninguem mais pedindo a pa.la;vra., fica. en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Discussão unica do parecer n. 77. de~te 
anuo, julgando o Congresso Nacional incom
petente para. conceder a permissão pedida por 
Vietorino Affonso Pereira Ramos e Ca.rlos Ba
ptista de Castro para esta.l.)~lecer- uma linha 
de bonds entre as estações de Entre Rios, na 
Estrada de Ferro Centro! do Brazil, e a do 
Areal na do Gl"d:o-Pará, collocando os trilhos 
no leito d~ estrada de rodagem da União e 
Industria. 

Não havendo quem peça a palavra, fica en
cerrada. a discussão e adiada a votação. 

Discus'ao unica do projectó n- 188. deste 
anno, autorisando o governo a abrir o cre
dito necessario para indemnisar, no . corr ·nte 
e.xercicio, o Sr. Augusto Francisco Maria Gla· 
ztou da quantia de 9:425$144, ímportancia das 
despezas feitas na conse>'Vü.\lii.O do jardim do 
Campo da Acclama~ão (PraÇl1 da Republica.) 

O Sr. Severino Vieira. pede 
permissão p:tra fazer nina observação em re
la~ ao IWOjeeto de que se trata. 

Parece-lhe que a collocação deste projecto 
na. ordem do dia., para. ter uma discussão 
urnca, não obedece ás prescripções regimen· 
taes. Si o projecto foi apresentado aqui em 
ron~ejj_uencia de mensagem do Poder Exe· 
cutro;o p2dindo o credito para pagar esta. des
peza, no · caso della ter sido l'econhecida, 
d~via e..o::se projecto começar por 2"' discussã.o . 
~l~ .porem, o projecto foi apresentado por 
m1c1ativa de qualquer Sr. deputado ou por 
uma commisSão, de v e ter tres discmsões. 

Não se trata aqui de um projecto de natu
rez .. , individual, mas sim de um projecto que 

, autorisa. o , governo a, abrir um credito para 
\ pa.,oar uma. divida: O que se trata :e de uma. 

abertul'a de credito, e V. Ex. sabe perl'eita
met?te que niio ha nada mais importante no 
regtmen representativo do que as medidas 
destilo nu.tm·eza. 

Faz estas observações e submette-as mui 
respeitosamente it apreciaç:'J.O de V. E:x:., de
sejando que não vinguem ptecedentes desta. 
Ot'dem que me parece niio esta.t•em de accordo 
com o regimento da casa., e muito menos com 
a Constituição FederaL 

0 SB. PRESIDENTE-Parece-me que V. Ex. 
não tem razão. 

Regiment:1.lmente, creio que o projecto 
está. bem collocado e de accordo com os pre
cedentes da casa 

Na ultima sessão, a Camara. "tomou conhe· 
cimento de um pagamento muitíssimo mais 
avultado de que o do :projecto em discussão. 

O Sr. Bn.da.ró oocupa a tribuna, de
clarando que é forçado a dirigir á. Cttmara dos 
Srs. Deputados algumas pala.vra em relaif'.tO 
ao projecto, cuja discussão acaba de ser annun
ciada., visto como empenhou-se muito junto á. 
respectiva com missão, afim de que ella tomas
se conhecimento do requerimento submettido 
á conside1·açã.o do Congresso, desde o anno 
passado, pelo illustre cidadão Sr. Glasiou. 

Este illustre cidadão não vem á Ca.mara dos 
Srs. Deputados pedir um favor (apoio.rf., s), vem 
exigir o piJ,cramento de uma di vida de honra, 
em que est.a pal'a. com eue a nação brazileira 
(apoiados), e~te cidadão, como todos sabem. é 
um dos mais distinctos servidores do paiz; 
(apoiado s), h a muitos annos acha-se nest9.. ca
pital, prestando considera v eis serviços a esta 
cidade, como se verifica pelos melbora.mentos 
introcluzi(los nos seus Jardins, nos logradouros 
publicos. 

Autorizado, continua. o orador, pelo ex-mi- . 
nistro da agricultura, de saudosa memoria o 
Sr. Buarque de Macedo. elle contrahiu, 
nesta praça, um emprestimo :pa.ra a conclu
são .de obras, que lhe tinham sido commetti
das no jardim da praça da Republica.. 

O credito aberto naquella epoca, para. esse 
serviço, foUnsuffic!ente, e elle então cobriu a 
differença. com o empresfjmo que contrahiu 
sob sua firma individual, e é .justamente para 
pagamento dos juros respectivos que esse ci
dadão vem hoje :perante esta camara solicitar· 
este credito. 

·Basta, diz o orador:simplesmente fazer esta 
a.llegação, de que este illustre cidadão tomou 
dinlleiro emprestado para completar erviços 
que lhe tinham sido commettidos, que tinham 
sido autorizados IJelo ex-ministro da agricul: 
cultura., o Sr .. Buai'que de Macedo,-para que 
esta camara, .sem a menor demora, mande 
satisfazer o seu IJedido, e evite desta arte que 
paire no ~pirito de· quem quer ·9.ue sE'ja a 
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menor duvida a respeito da honorabilidade do 
governo brazileiro. 

(Apo:"ados e muito be-m). 
Ninguem mais pedindo a palavra, fica en

cerrada a discussão e adiada a votaçã.o. 
Discussão urrica do projecto n. 114, deste 

anno, melhorando a reforma ooncedida por 
decreto de 14 de abril de 1891 ao capitão n,g
gre,ooado á arma de infantarhL Antonio Gal
d.ino Travassos Alves, de conformidade com o 
Drt. 4° do decreto n 193 A de 30 de janeiro 
de 1890. 

O SR. 1° SECRET.~O prooode á leitura do 
se,ouinte 

EXPEDIENTE 
Officioo: 
Do 1 o secretario do Senado, de 22 do cor

rente, communicando que aquella. cama.ra 
enviou a Salll;ão OS autographos do decreto do 
Congresso Nacional autot"isando o governo a. 
abril· credítos na importanciade 3.471 :202.'ii214 
:para occorrer, no exercicio corrente, a despe
zas de diiferentes verbas do orçamento do 
Ministerio da M.nrinha.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, communi
Não havendo quem peça a :palavra, fica a cando que naquella data. enviou á sancção os 

discussão encerrada c a.diada a. votação. autoorraphos da resolu.ção uo congresso conee-
Discus~o unica do projecto n. 189, deste dendo a Anna Maria das Neves Damasio a. 

a.nno, autorisando o Poder-Executivo a conce- pensão annual de I :200$<1;, em attenção aos 
der ao cabo de esquadra reformado João Coe- releva.ntes serviços prestados á patria por seu 
lho de Mello a pensão de 500 reis diarios. -finado marido o Dr. João Jose Damasio.-

Ninguem pedindo a palavra, fica ence1·rada. Inteira~a: _ r • . _ 
a discussão e adiada a votação. Do Mmtsterlo dos N('gomos ~o _Interwr, de 

_ _ . . 20 do corrente, :remettendo as captas dos actos 
D1scussao umca do prOJecto n. 177 deste concet-nentes a divisão em districtos eleitoraes, 

anuo, autori~ando o goyerno_ a d!sp_ensar do não só da capital como tambem dos est~dos 
exall!e de tr1gonometrta Joao. Rtbeu-o .Pa_ra. da União cuja representação excede de cmco 
matriCl?-lar-se na Faculdade Ltvre úe Dn•etto deputadoo.-A' oommissão deconstituiçiLo, de 
da. Gap1tal Federal. legislação e de justiça. 

O Sr. Severino Vieira acha que 
antes de se manifestar sobre a materla em 
debate, deve prevenir oo seus collegas de que 
não vem absolutamente contrar-iar o modo de 
v-er de que a illustre commb:são de instrucção 
publica de !uzio a conclusão do seu parecer. 

O que pretende é converter o projecto de 
favor individual que e um projecto de lei 
applica.vel a todos os casos que de futuro pos
sam occorrer, tornando-se assim em uma me
dida de precisão para o futuro o que a illus
tre commissão endereçou a um simples pa.r-
ticular. · · · 

Formulou um substitutivo que vae enviar 
á mesa.. 

Estranha que, embora a Constituição Fede
ral conferisse aos estados a propriedade de 
todas as terras devolutas. haja agora na ca
mara quem pleiteie a manutenção dl> sub ,·en 
ções para serviços de caracter inteiramente 
local. 
- Entra propriamente no assumpto ein ele
bate. Jus~ifica o seu sub<titutiYo, e termina 
declarando que se reserva o direito de -.altar 
a. tratar desse assu_mpto. _ 

Vem ã. mesa, e lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o substitutivo ao 
proj~ n. 177. . 

~ discussão fi,ca adiada pela. hora. 
Passa.·se à hora -~estinada ao expediente. 

Requerimeotos: 
De Anna Coelho de Figueiredo, viuv;L do 

capitão Joaquim Soares de Figueiredo, pe
dindo relevação de prescripção para receber 
o accrescimo de l$200 mensaes.- A' commis
são de fazenda 

De Joanna Carolina Gavalcantí de Gouvêa, 
pedindo uma pensão. - A' commissão de 
fazenda. · 

E' enviada a oommissão de oonstitui('.ão, 
lugislitção e justiça a indicação do Sr. M .. Val; 
lo.dão, que a 20 do corrente foi remettid::t. a. 
com missão de policia. 

O Sr. Se abra (,novim111úo de atl!mção, 
p•·ofundo silencio)- St• _ presidente, j<'t tive 
occasião de narrar a Camara Llos SN!. Depu
tados os .longos sotrrimentos. os crueis mar· 
tyrios, que nos foram impostos pelo go•erno 
da Repu b!ica.. . 

Jã tive OCCllsião de mostrar ã. Cmnara (lo> 
Srs. Depntados <t injustiça e a pr<!potencia qu~ 
St1 empregou contra. cidadãos pacilicos, e, ate 
mesmo, contra repre,;entantes d~t nação t _ 

Hoji;, Sr. presidente, eu you n.r,plicar_a_let 
UúS·f,tctos, extlmioar. -~ Constituição poiJtJCa, 
rallar em seu nome, mostrar que si -por ve~-
tur.\ o Congresso Nacional não attender as 
indicações que vou ter a llonra de ll.J?re~eE
tar-lhe, póde-se affirmar que a. ConsutUJçao 
republicana. é lettr<l· mort."l·; será licito .. iizer 
que o Congresso · Naeional, que a. 23 de feve· 
reiro prometteu so!emnernente manter ·O pa.· 
cto funda.:ment~ll da Repub!fua.; que o Con· 
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grosso Nacional, a quem a propria Cons~ituição ministro, por inspiração proprio., fez alli pu
reservou a gu!trda especial das leis do paiz, blicar uma noticia dessa natureza, esse mi
que o Congresso Nacional concorre pode1•osa- nistro deve ser censurado asperamente pelo 
mente pa.m que esta Constituição.desappa.- governo actua.l. 
reça. Mas, si pelo contrario, como me parece, 

Mas antes, Sr. presidente, não posso deixar aquella publicação foi inspirada. pelo actua.l 
de dizer algumas palavras com relação a um miDistro da fazenda, devo dizer que S. Ex. 
telegramma de Londres que veiu publicado foi ainda uma vez ingrato, e injusto. 
hoje no Jontcrl do Commercio. Pois S . E:t. que foi o primeiro a proclamar 

Sr. ptesidente, eu li o telegra.mma dirigido generalíssimo ao marechal Deodoro ; pois 
pelo digoo ministro da fazenda. actual ao go- S. Ex. que foi o mais esforçado e o maior sus
vernruior do Pará. tentador do governo provisorio; pois S. Ex. 

Nesse telegramma. S. Ex., que foi talvez I que foi governador do Paranà, espeeia.lmente 
quem mais influiu para. os nossos so:trrimentos .nomeado pelo integro marer,bal; pois S. Ex. 
e pa.ra as nossas torturas.... I que sabe perfeitamente que no dia 23 de 
o SR .·RET!i'MBA _Apoiado. novembro, si não fosse . o patriotismo .do 

marechal Deodoro, se tarJa. dert'amado mmtc 
O SR. SEABRA-... S. Ex, affirma.vaáquelle sangue brazileiro; pois S. Ex. que sabe tildo 

governador que o Vice-Presidente da. Repu- isso, como manda dizer para Londres que o 
bliClt tinha. immedialamente sancciona.do o marechal Deodoro era chefe de parturbações 
decreto da amnistia, porque queria a confra.- politic:as ~! (Apoiados; muito b~m.) · 
ternizaçã.o de todos os brazileiros. ~!as então, si o governo está convencido 

EsSe telegramma: nos satisfez ; realmente disto, elle foi de uma. iujustiça notoria.; o seu 
jnlgàroosqueapolitica. que, com as deportações procedimento é tanto mais censuravel e inex
e os exilios, quiz estabelecer o adio na família plicavel quanto, IllD.ndando deste.rra.r-nos e 
brazileira, tinha recu;tdo desse caminho, e deportar-nos, sob prete:tto de conspiração, 
procuran a confraterni~ação e a união de não mandou tll.mbem desterrar e deportar o 
todos, como elemento indispensttvel paracon- chefe dessa. conspiração! (Muito bem. ) 
solidação da Republica. E foi com este propo- o Sn.. EPITACIO PEssoA -Isto não é uma. 
sit~, roi, na. firme convic~ d~ uma. união injustiça, ê uma calumnia.. 
~rlll, .de uma co~frat~rmzaçao efficaz, do 0 sa. SEAB&A _Eu ruimitto que o Sr. mi
esqueclmento deste,_ ~IOS que arra:stara!? 0 nistro-da. fazenda empregue certos meios para. 
gover~10 a ta~~s e tão Iev_ltoantes V1olen~1as! fuzer subi.l' 0 cambio ; a.dmitto mesmo que 
que nos, as vJcttmas, che~mos a. esta Capital, elle commettn. 0 erro ecoilomico de m~mdar 
parecendo-me que nos discursos que ~enho dizer que a. subida do cambio é a diminuição 
profe:ldo, e, que agora. mesmo, estou dando do de(i.cit orçamentario, mas, o que · não posso 
e hei de ~ar em meu nom_e, e em nome do_s admittir, é que, quando já o marechal Deo- . 
meus am~gos, a. prova ~aiS eloquente. desta doro pertence ao dominio da Historia, quando 
assavera9~o ~ destos sentlmeut~s. (Apo•ados.) já todos os brazileiros, até os seus propríos 

Op~~SlC!OlllStas do actuf!-1 t~overno, mas inimigos curvam-se deante de seu respeita
oppos~clontstas sem resentic1~ntos; calmos, yel vult~, s. Ex:., que foio primeiro a. applau;.. 
so cmdando do ~B!ll da p~tria., ~ dispostos a dil·o a. 15 de novembro, porque o illustre 
t~lb~r pela fehc~dwle, prosperrdruie e con- soldado sa.crificou-se pala causa. da liberdade 
SOhda.ça.o da. republica.. . . e da Republica, Dão tenha. uma. lagrima para 

Eotreta?to no Jorna&do Com'?'erc•o de !J.o;e? derramar sobre o tumulo do grande patriota, 
com o ma1s profundo pezar, leio _o segumte. e auinhe em seu caração sentimentos de odio 

I.ondres.- 21 de ~te~bro (6-55 da t~rd~. e de injustiças. · . . · 
" O ~li~1~tro Brazdem~, em u~a pubhcaç~o o ma.l'echal Deodoro chefe de agitações poli

~~ hoJe, d?-Z que a sub1d~ dos tttulos brazi- ticas ! ! 
e!l'os aqui é consequencw. da do C<J?lblo no Elle, que dizia sempre, que preferia perder a. 

Rio de Jan~ir!l, sendo esta P.roduztda. P~~a vida à derramar 0 saorrue precioso dos brazi-
gerol tranqullhdade na Repu1;lllca. e es~btb- leiros ! ! -"' 
~:Ide de seu governo, QUE FOI AUG!I1ENTADA. Elle, que, cóm a maior abnegação, preferiu 
Rt.o FALLl':CIMENTo do marechal Deodoro da deixar o poder a trazer o luto no seio da 

Fon&eca, CONSIDERA~ CO~~ CHEFE DE A;GITA- familia. brazileira ! (Apoiados ; muito bem.) 
ti)ES POLITICAS... Drsse maJS que a SUbida do -
cambio quer dizer diminuição no de{icit o~ça- O Sa. SEYERINO VIEIR.A- Isso nao passa : 
lllentario ... » de uma. conJectura, porque V. E!- não tem 

Sr. presidente, eu não posso acreditar que da.dos. 'P!lra aventurar essa accusaça.o contra o 
esta declaração' doDosso ministro em Londres Sr. mm1stro da. fazenda.. . 
te~ha sido feita spcmte sua, tenha sido de sua . O SR. SEA.BB.h. -Mas que disse eu, se• · 
llD.Jca :responsabilidade; porque; si o nosso nhores ~ 

C~mau · V. v 63 . 
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Aventurei que, ou o nosso ministro em Lon-~ quenciu.s tão prejudiciaes, ás vezes, que a. 
dres procedeu por inspiração propria, e então Constituição considerou como da. privativa 
o gover!l~ deve censural:-o, sinão demittil-o ; competencia. do. Congresso Nacional. 
·ou o m1mstro procedeu, como é natural, por O art . 34 ass1m o demonstra. · 
inspiração do ministro da fo.l.zenda, e neste ~as, como era possível qu~ ell? casos exce-
caso nllo podem deixar de ter cabimento as pmonaes, em casos extraordioa.r!OS de salva
considera.çi'íes.que estou fazendo. ção p~bl!c~, o Congresso estivesse_ fechado, a 

osa BEVILA.QuA-O tele!n'ammapodenãc Consbt~ucao, pelo ?-~'t: _?O, confer11~ao ~oder 
ser verdadeiro · .. 0 

. Executtvo essa. attrtbU!Qa? ~xtraor~narw .. 
· Mas a mesma Const1tmçao detlmu os casos 

O Sa.. S.EA.BI.l.A -Si não ror verdadeiro o em que o estado de sitio pórle ter loga.r. 
telegra.mma, bem se compreheode, que não Assim. foi que impoz a condição dv pt"figo 
teroo cabimento as minhas ponderações e cen- imminente para. a ltepublica, como uma. das 
saras ; mas, neste caso, o governo deve; pelo causas dessa decretação, e taxou tambem as 
seu orgão otflcial, mandar desmontil-o. ( Apoia· medidas de repressão de que devia o governo 
do!.) lançt~r mão, em tal emergencia,. 

Hontem, Sr. presidente, disse, que nós não Mas ·não se contentou com isto a..Consti-
tinhQ.mos um meio legal de recusarmos a tuií,'ão: foi mais a de ante e ·e:rigiu que, a berio o 
amnistia; si o tivessemos, fal-o-hiamos, por- Congresso, o governo viesse apresentar-lhe 
qaa ella veio foohar-nos as portas do templo, as pro'Das em que se fundou para. lançar mão 
onde poderíamos demonstrar a nossa ínnoeen- de uina attribuição tão importante e altra
cia., a. improcedencia. das accusações contra ordina1•ia.. 
nós articuladas e o arbitrio do governo. Attendeu-sa ás prescripções constitucío-

E, nós, principalmente os representantes oaes 1 Absolutamente não. 
da nação, deveríamos ter esse direito, a. bem O Poder Executivo, a"berto o Congresso, 
da. dignidade da. Camara, e, o que é mais, a enviou-lhe a mensagem, e nessa. mensagem 
bem .dos brios dos estados que representamos. declarou, simplesmente, não que tinhll. do-

. Mas, si nos fa.llecem os meios iegaes, nem cumentos que autorisat5em o emprego de úl 
por isto estamos inhibidos de, moi'almente, medida, mas que por simples "provas cir-

. .prot&star cont-ra ella. . . cumstanciaes elle cbegara. il. conclusão de 
·Si procu.rassemos amnistia., nós tel-a-hia.- que tinha havido imminente perigo para a 

.~os encontrado na consciencia nacional, que, Republica. ! 
unisona, se levantou para estygma.tisar o . 0 Sn.. E PITACIO PESSÓA. _Nem no monos 

. acto prepotente do governo ; a amnistia, en- di h · dld d 
contramol-a. na. serenidade de nossas cooscien- ~nou-se dizer, que a.v1a pren o epu-

taaos. · cias, na firmeza de nossas convicçOes, e, o 
que é mais, no amor que dedicamos á Repu· 
blica. 
· Mas a amnistia, tal como a comprehendeu 

o. Congresso Nacional, nós a repeUimos, pro
testamos contra ella. mesmo pa.ra. os interes
ses e creditas da Republica, porque, como vos 
disse hontem e repetirei hoje, semelhante 

. acto veio estabelecei' um precedente d"' incal
culaveis e pessimos resultados, qual o do 
Poder Executivo zombar das disp:>Sições: da 
Constituição, assumir todos :os poderes e con
verter-se em poder tyranoico" e dicto.torial ! 
(Apoiados ; muito bem.) 

é SR.. JoA.o l>E SIQUEmA.-Falsificar a opi
nião nacional, fazendo mai()rlas a seu talante. 
(Apoiados.) . 

O SR.. SEABRA-Desde que politica e moral
mente não podemos aceitar esta. amnistia., eu 
tenho. o direito de desassombradamente entrar 
Da aprooià.ção da legalidade do estado de sitio; 

· autorizado pela Constituição, sõ e unicamente 
naqaeUes casos em que houver imminent~ 
perigo .para a R.epublica, nos precisos termos 
do art. 80 da Constituição. 
' ES3a .. é/uma. medida tão grave, de conse-

,. 

O SR. S.EA.BRA- Eu quero suppor, o com 
isto procuro fazer justiça, que o goveroocrt•ou 
por ignorancia e não por perveNidade propo· 
sita! ; errou por ignorancia, á vista do modo 
inepto por que procedeu. 

Sr. presidente, a garantia dos direitos dos 
cidadãos, a garantia das liberdades puulicas, 
estâ. nest..'l. vigilancia elfectiva do poder le
gislativo com relação à applicação rigo!'OS3 
dos preceitos da Constituição. Desde que 
desappareç~ e~ !igilanc_ia, desde que .o 
Poder Legislativo na.o f(\r c1oso das suas u:ttrr 
buições, das suas prerogativas e as entregar 
a outro poder, o Poder Legislativo dissol-
ver-se-ha. . .. 

Ora, foi exactameote o que se deu com a 
a.pprovação, por parte do Congresso Na.cioual, 
dos decretos de 10 e 12 de abril; foi o qu_e 
aconteceu oom o esquecimento e descoohect· 
mento das immunidádes dos representantes · 
da. nação! . .. 

O Congresso capitulou deante do poder 
Executivo l . · 

O seu "dever era exigir que este poder oll'e
recesse à · sua apreciação os doc~:~meptos o~ 
que se fundou, para lançar mio da u.ttr1· 
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boição excepc)ooal que lhe é conferida. pelo Portanto, estes dous motivos, por si sós são ·. 
art . 80 da Constituição. s~fflcien.tes para demonstra" que o governo 

Conforma demonstrou o nota.vel e genial nao pod1a mandar prender nem deportar a; . 
Sr. Ruy Barbosa, quer em sua. 1>rlllla.nte de- representantes da. naçã.o, mesmo no estado 
fesa dos opprimidos, quer em seus inolvi- de sitio. 
daveis artigos, refutando o accordão do Su-
premo Tribunal Federttl, negando a. ardem de O SR. .. RET?MSA.-Ora ! Elle chegou á dizer 
habeas-corpus, o Poder Executivo não Slltis- que podta ate confiscar a. propriedade! · 
fez as condições do ~rt. 80 da. Constituição. O SR.. SEA.BRA-Sr. presidente, na Repu-

Pois, Sr. presidente, uma conspiraç;i:o, am bllcn, mnis do que em qualquer outra fórma. 
que nioguem foi encontrado arm:.v.to, \ltnl\ do governo, é necessario Q.Ue as attribuições· 
conspiração que se disolveu pacifica.maote nl\ dos poderes estejam bem delimitadas, e qu.e 
rua do.Ouvidor, uma conspiração em que n!io cad:l qual, mantendo-se n3. esphera que lhe-ê 
haa. . menor perto.rbaçli.o da ordem publie.~, trnçtldn l'ela.let, não saia. dessa esphera de 
póde-se seriamer!te affirmar que de lia. resultou ucQiio ; no contrario, a. liberdade torna.r--se-ha 
imminente perig-o para. a segurança da .aepu- urna chimet·a, a. Constituição uma sphinge, e a 
blíca? ! RGpubltca tra.nsforma.r-se-ha. em uma. dieta-

O SR. EPITACIO PEsSoA. ~ Conspiraçiio üura, em um governo despotico onde o chefe ~.: 
acompanhada pela foroa. policia.!. do Estado o.bsorvCJrâ e concentrará em sua8 · 

mii.os todos os poderes. . 
O S&. SEABRA.-E nillda mais pela mu- St·. prasidente, não devo deixar passar ·· 

sic.'l. militar. dGllporcebido um outro facto, umá outra ·. · 
Mas, Sr. presidente, depois de tal atton- ci.rcumstt~ocia, que ainda. se refere à am• · 

tado, o que se torna. preciso e indispeosavel é Dll>th\. . 
que, com relação ás immuuidades dos repre- Bm um or;?ão d~ imprensa desta . capital, ' 
sentaates da. nação o Congresso Nacional dê quo não podm. de1xar de ser seml-otncia.l, . 
uma decisão definitiva, pronuncie-s~ sobre este porqu9 até flUblicava.se nas officinas·do Diario- : ~ 
ponto, quo não deve . ficar sem solução, a Officíal, O Fiqa~o, se ~isso qud havia certeza ·,_-, 
menos que nã.o queira a Camara annull.a.r·se da que n. conspiração ttnha. por fim o assa.ssi~ ·.:, :· 
a. si propria, :\ menos que nã.o queira que·o U!l.to do Vice-Presidente da RepubHca. e, do · .:. 
Poder Executivo seja o unico poder activo. seu digno millistro da marinha. · · .O.:. 

Sr. preiideote, na suspensão das garantias o Sa. RETUMBA._ o assistente d·o : aJn..; ·' 
constitucionaes não podem estar incluídas as daote ganera.l do exercito declarou · em seu~. 
immunidades dos representantes da nação . depolm~oto, que viu um homem a;pontando:· . , 

Sendo pela Constituição os representantes com um:l pistola., mas não 0 prendeu. · ·. =-:-~ 
da nação os juizes do estado de si tio, e dos ·· 
motivos que o cleterminarnm, não podia. o le- . o s~. SEA.BRA. ..:.. Pelo contrari-o, foi sol~ ·.::; 
glslador constituinte, dar ao Poder Executivo 1mmed1atnmente, segundo se diz no mons-·· · ·: 
o direito de mandar prender e desterrar 11 truoso processo. : · ' 
representantes da nação, sob pena de conferiJ Ora., Sr. presidente, si pol'vontura.· aque!la. '· 
a.o mesmo poder o direito de inuti!isar, si- imputaÇ~lo calumniosa partisse simplesmente . 
não escol !ler, os seus juizes. do um orgii.o que emittlsse o seu juízo â. re-

Este argumento, sr. pz-esidente, não tem speito dos o.colltecimentos,. nós pOde.-iamos 
replica possivel. t1ei:cnr passar em silencio. . 

Além disto, sendo estas immunidades con- Mas, com o cunho otficial que elle · tinha;. · 
feridas aos representantes da nação, exacta- co.m o cM•octet· o~cia~ _de qne se ,revestia,.: · 
mente · como baiu<trtes e reductos em que se no!, que fomos uss1m lDJUStamente Julgados; : '"· 
possam entrinch~ü·ar, para, desassombrada- não poclemos deixar de nos referir a se~. . ~' 
mente •. poderem vell\r pela observancia da ltlante j11izo; tnoto ma.ís quanto, .ainda hoj~, 
Constituição e das leis, e não possam se ar- no mosmo jornal, se repete que as commis- · · 
receia r das arbitrariedades do poder e~ecutivo, sões da Camnra ·dos Deputadc•s e do Senado 
taes immunidades não podem absolub.menla reconheceram, em seus pareceres, essa asse- ·.· ,'; 
se confundir com as g-a.rantías constitucioooes, -vernçito. · · · 
que se suspendem com o estado de sitio. Por mnis quo este orgão Wsses5e que niio · . •;· 

Taes immunidades de que tratam os arts. tinha o menor contacto com o governo; por: . 
I~ e 20 da Constituição dizem respeito, nilo mnls que elle assegurasse que as scas atfirma.~ 
propriamente á pessoa. do reprcsentant{l, ruas ~ões vinhnm de fonte particular, niuguem 
aõ cargo que occupa., ao passo qne a.s garantias póde duvidar que era elle inspirado pelo 
constitucionaes, de que tratam outros artig~ governo, ou antes, era o proprio governo 
e que veemexaradas em·outra parte da. Con.s· quem Jll;l.ndava. fazer aquellas asseve~es ;. '.,\t. 
tituição, constituem garantias pessoaes, in- assim como, niuguem duvidara que·. o go-. · ,., 
dividuaes do ci~ã.o. (Apoiad~s.) verno foi quem maBdou hoje- aíllr~L', q.ae . ~·~" ·. 
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tanto ·sito verdadeiras a.quellas affirmativas, 
que foram ellas reconhecidas pelas comr:nis
sões de ambas as Camaras. 
· Não ·tive oceasião e nem tempo para ler 

estes pareceres, mas si nelles as duas casas 
do Parlamento reconheceram que real
mente houve tentativa de assassinato, então, 
perdoem-me os meus illustres collegas,que eu 
lhes digo.: a. amnistia ain·la foi rmds inju-

. riosa para. nós ; accusados por tal íórma, o 
Parlamento não tinha o direito de impa:.Jir-nos 
a. defesa. 
· Mas, si ao contrario, e só assim é expli

c::t.vel o procedimento do Congresso, conce
dendo a amnistia, as provas o!l'ereciclas erum 
de tal ordem .improcedentes, ineptas e con
tradictorias que não podiam autorlsa.r seme
lhante Juizo e nem formar uma convicção pro-

. funda nn. consciencia do juiz a. respeito; neste 
caso as commissões de ambas as cr1.sas do Par-
lamento não tinha.m o direito de lançar sobre 
cidadãos brazileiros, alguns dos qune> seus 

. collegas, representantes da nação, estt~ impu· 
tação ignominiosa. ( Apoiados.) · 
. Sr: -presidente, o processo apresr;,ntado pelo 

. governo à. aprecin.eão do Congresso Na.cionat 
não é somente um processo gracioso, é m•tis 
do que isto, é um processo monstrnoso. 

· ., . Monstruoso, porque nem ao menos uttendeu 
âs formulas mais sediéil.s de um processo re
gular; nem ao menos o governo teve cornpe
tencia ·para. conhecer aquillo que o mais 
ignorante estudante das Faculdades ds Direito 
eonhece. 

. . Foi, pois, com razão, que o nosso collegn, o 
·sr. Valladão, alias, um dos mais ded.icados 
amigos da. situação, nffirmou que a insuffi
ciencia das provas foi devida. a inepcia do 
governo!! ..• 

·. . Mas, V. Ex. comprehende, que si houve 
inepcia. do governo, não é o Congresso que 
deve supprir esta in e pela ; juiz das pena.<;, não 
só· devia o Congresso punir a autoridade 

- pela inepcia com que procedeu, como por ter 
lançado mão de medidas de repressão, só 

· -. a~torisadas em casos graves, sem as provas 
· necessarias, 

.: ó SR. Joi·o DE SIQUEIRA- Quando a eom-
mlssão pediu as provas, eUe mandou .rab1·icar 

· nas secretarias. 
. o SR.. SEA.BRA - o qu~ e mais ·notavel, 
sr. presidente, e até inacrcditllvel (quanta 

jgnorancia. !), é · que, declarado o estad~ de 
sitio e tomadas as medidas de repressao, o 
govel'Ílo· pretendeu demonstrar a existencia 

. da. conspiração, por depoimentos posteriores á 
. ·Pl"J.tica. de taes actos. . . 
· ' · E' realmente uma consa not.avel em ma-
.. teria processual e em mnteria crimiuall 
· ~ Somente semelb.áute facto mostra a in

eompetencia.d.o governo nesta ma teria. 
~· .· .. ~ . . 

.. . 
·' • ' ·'.' 

Pois então, julga:-se o individuo, se o con
demna, e depois de processado e julgado é que 
S(l vae procarar as prov'is para affirmar-se 
que elle cornmetteu o crime n (Riso. ) . 

E a que depoimentos recorreu o governo~ 
Onde foi elle buscar as informações pos

teriores ao fttcto ~ 
E' incrível, m!ls é verda.1e ; pretendeu 

enxovalhar os brios dos illustras militaras 
que acompanharam os desterrados! 

E V . E~ . comprehendo, que ainda que 
aqueUe3 dignos moços tiveasem ouvido qual· 
quer conversação ou confitlencia entre os 
desterrados, o que nü:o se deu, conforme cou
fes:>aram, os que fo1·am ouvitlos, teriam btts
ta.nte dignidade, bastante nltivez, pn.ra não 
macularem a sua f.wda, servindo de espiOes 
de polieia, elles que, talvez constrangida· 
mente, for-am cumprir um penoso dever ! ... 

O governo pretendeu justificar seu acto 
prepoteute e ínconstituciooo.l com depoi
mez;tos á posterion' colhido>, e, o que é mais, 
eom o s!lct•ilicio da honra, da dignida.de e dos 
brios de mcços miUtar~s ! (Ap oiados ; mt~ito 
bem.) -

Além 1la ignoraucia., n. ])<1rversidade !. .. 
E' -preciso ter em muito pouca cont!l. este 

Parlamento, Srs. deputados; e mister ter em 
nenhnma consideração a nação e a sua so
berania, que vós, que nós representamos 
aqui, para mandar-se prender, arrastar e 
deportar a repre;entantes da nação, com o 
atropello de todas as formulas processun.es. 
com o mais solemne desprezo da justiça, das 
leis e da Constituição, e, depois, comparecer 
deante deste mesmo Parlamento, juiz de se
melhantes netos, e, nem uo menos alludir a 
tallS :\.tteutadoS, qLl:lnto maiS fazsr acom
panhar e justificar tão audaciosa aft'ronta á 
nação, com documento;; irrecusa:veis, elo
quentes, irrefutaveis e concludentes! 

A que ficamos reduzidos, e que poder é e.;se 
que assim menospreS<\ e inutili~a a dignidade 
do Poder Legislativo~ ! (Muilo bem; apoiados.) 

Não, senhores, a Constituição não póde au
tori~r taâs attentados ; a Repúblic~ n5.o póde 
ser transformada na mais abomlna.vel das 
fórmas de governo! r I... 

Nadct l1a que possa mai~ satisfazer as: pre
tençlles restauradoras do que semelhantes 
violenci.as. . 

Niuguem póde prejudicar mais as insti tui
çi'ies republicanas do que o proprio governo, 
transformando em meio regular, um recurso 
extraordinario, concedido pela Con:;tituicjo, 
para casos extremos. 

Aattribuição conferida. ao Poder Executivo 
pelo a.rt. 80 da Constituição deve ser uma 
medida de salvação publica, de salvu~.ão dn. 
repu.blic&., e não uma arma de ·perseguição c 
.de demolição! · 
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Tal medida deve ser salvadora e não sa- Poderia Sr. presidente, mostrar que o 
crificadora da republica. bUl de indemnida.de dado generosamente pelo 

A Constituição que armasse o governo de Congresso. ao g-overno, approvando os de
medidas arbitrar ias e prepotentes, taes como ct•etos de 10 e 12 de abril, não importava 
aquellas de que lançou mão o goveruo actual, ma teria sober-anamente julg-ad01, por ser po-:
não seri01 uma Constituiçdo liberal, e muito litic..'1.; e, desde então. não estava isento o 
menos republican~. governo,J.a responsabilidade em que incorreu, 

Em nome, pois, de nossa Constituição, p ro· não attendemlo e inft·ingiudo violentamente 
t esto contra o modo por que se a quer inter- n. disposiçãado at·t. 8" da Constituição; não 
preta.r, com sncrificio das g-ar-a.ntias que ella. nttendcndo às condieõeS nhi impo2tas. 
oft'erece aos direitos doscidadãos,e com odes· M<\S1 Sr. pt•asideote, que1·o respeitar, ares
]Jrezo dos limites que alln demarcou po..rn. peito .o llel·iclicttc,,l tln. Cn.mttr:)., o o modo, si 
cad:1. um dos podet•es publlcos. bem quo perig-oso, como resolvou n. ques~. 

Para. salvaguardar u. honra rb. ropnblica é Qnero ser llUillilllo respaltudor da. longnn!~ 
mister tornar saliente quo o Poder Executivo midu.tle do Congres~o, o.ioth qnCl não pos1111. 
abusou tln a.ttribuição que lho roi conrerida duix:m· rJe estr<\nhnr semelhBntG contlescen• 
pelo art. 80 da Constituição ; não sa.tisroz ns tlencin., que póde animar e autoris!\r outros 
imposiçües ahi determinadas, não o.tteodeu ús abusos. 
condições que ahi se lhe impõe, pam que Ni1.0 formularei, pois, nccusaçüo contra. ·o 
possa lançar mão de tal ll.ttribuição. Poder Executivo por este 1\tcto crimiuoso; en-

Com semelhante abuso tornou-se um poder trarei, no entreta.nto, na t\precinção de outros 
fóra da Constituição, fóra da lei; não foi um aetos que são fiag-ranta violnçiio d~ constl
Jloder constitucional, mas um pode1• dieta- tuição, e r-m·a. os qua.es o Congresso não con-
taria.l. .(Apoiados; muito bem.) cedeu amnistio. ao g\lveruo. 

Por semelhante abuso, o Poder E.:~:ecutivo Em dias do mez de abril, Sr. presidente, 
incorr~u em crime de responsabilidade, pre- diverso:; generaes do exercito e da. armada.. 
visto e punido pela propria ConstituiÇão e dirigiram ao governo uma representação, 
pehs leis ordinarias do paiz; digamo' l-o, aconselhando que este procedesse á eleição 
paraque se não pe!Be e se nii.o propale que o presidencial, de o.ccordo com o art. 42 da .. 
que t emos não é uma republica, mas ·uma Constitui cão. c conforme ero. a aspiração da · 
tórma de governo tyra.nnica. e despotico ! nação, manifestada. por t oda a. imprensa séria · 

Poderia. ainda , Sr. presidente, occupa.r-me e alheia. ás luctas políticas. · 
co~ a ~eposic;ão dos governadores e disso- 0 SR. EPlTAcro PESso.\.- Até dos jorna.es· 
luçao v1ol~nta dos Coo~re~~s es~adoaes, o do governo. 
que const1tue pela ConstJtutça.o crtme de r e- . 
sponsabilidade do Vice-Presidente da Repu- O_ SR. . SllABR.A. - Dous dias depoiS, a. 7 . d_e ·, 
blica, que foi quem autorisou taes deposições a.br1l, estes generaes foram reformados di.,. 
e ta.es dissoluções. ctatorhtlmente, sem pro~sso, sem. que pre-

E semelba.nte facto é tão publico e tão cedesse qual~uer ~ormahda.~e, e sem q_ue_ se 
notorio, constá.ndo até de documentos otfi- 1 atteo~esse as leiS orga.mcas do e;xerctto • . 
cia.es, que não prec:isarin. grande esforço llar& (Apo~ndos). 
demonstrar a. sua veraci(fade. Mas, si por ventura j á. não ha. garantias 

O cel~b:e. governador do Pará, na m en- pa.ra. 0 exel·cito ~para a armada, si não_s~ res-. 
sagem d.irigtda ao Congresso daquelle estado , veita mais as leiS que ga.rante;n aos rnJhtares,. 
ao passo que fez côro com o governo central, os seus direitos, pergunto : a que tica. redu.~ 
a.pplaudindo as violencias pratica.das contro. zido o exercito bra.zileiro ~ · 
nós, clara e positivamente considera. como 8 J - s E til. ertid . 
um acto de patr iotismo a deposição dos go- O ~ · OA.o D~ _IQTJEIRA. - s conv . o .. 
vernadores, e dissolução dos Congressos aos em corpo de poltCJa. . . . . 
estados !!. .. · · O SR~ SEABRA. - St a Repubhca, SI . o .. 

Os casos em que o governo da União póde governo não cooft_a no bravo e.xe!cito_ bra.zi~ 
inter"rir em necrocios dos estados. estão t axa- leiro, e t aot G ass1m, que arma Cldadaos em : 
tivamente dete~minados no art . G• da Consti- batalhões patrioticos, então, senhores, · êo 
t aiçã.o; fóra. delles, ba abuso por parte do go- preferível que abertamente se atl'h.~me que se·. 
verno central, pelo qual é responsavel. pretende a. dissolução desse exercito,que ~m~ 

. Suffoca.ndo ~\autonomia. dos estados, atten- pr& batalhou para man~er a ord~m ·pubhca:e.! 
tando contra sua. soberania., suas prerogativas, defender a ~onra ~.aCJ~nal?! S1 ~· classe, f 
attentou o governo contra a federação e sempre respe1tada., Ja nao o é .hOJe, 6!1 per,- . 
contra a Constituição. l gunto, que outra. cl~sse, q~e outfr:.S d~rett~,-, 

Bastaria. ler o art. 54 da Çonstituição para que outras llreroga~1vas n~ serao. vtolad. as·; 
capitular o crime em que mcorren o Põder aberta ~ claramente pelo vtce-prest~e~te .. d<!.-~ 
Executivo c9m a pratica. de taes aetos. . Repubhca.ll : · . . · 
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. . -0 SR. JOÃO DE SIQUEIRA. - Assim como o 
~ - :o.Qbre deputado ouviu um delegado de policia 
;· dizer que deputado não valia causa. nenhuma, 
· · flU vi um policial dizer que a Republica 

igualava ,tudo, porque os generaes nada va
li.a.m. (RISo)~ 

O SR .. S.EABRA- Là. está 'o art. 74 da 
,' Constituição, e ahi estão as leis organicas do 
. exercito, em virtude dilS quaes, sómente. em 
-: certos e determinados casos, se póde dar a 
· reforma do:s ofllcill.'*i. 
. O Sr. RETUMBA-E V. Ex . sabe quem as

, slgnou a emenda nesse sentido ? Foi o pro
.. pr1o actunl Vice-Presidente da Republica. 

'· ·'O SR. SEABRA.-Pois bem, o que vemos em 
tudo isto 1 · 

Vemos que n. Constituicão quiz cercar o di~ 
reito dos militares das garantias precisas, 
para que o governo não pudesse abusar. 

· · O estado de sitio autoriza apenas as me
. didas de detenção e desten·o, que slto medidas 

de repressão; e se e governo faz a reforma 
. · ~!! otflciaes, como fez a dos geoeraes, a.ntes do 

·,. estado de sitio, sem outra formalidade que a 
' · sua vontade, não só terá invadido attribuí· 
.' Qi!e9 que pertencem ao tribunal militar, 
:· creado pela Constituição, para taes C<tsos, 
:· ~ ~omo ainda sahirã. das medidas de repressão 
. '· !!-U~rizadas pelo art. 80. 
. 0 SR. EPtTAClO PESSoA-E a reforma foi 
' .. · .anter-ior ao estadp de sitio . 

O SR. SEA.BRA. - Sen_hores, aquelles gene
., raes. entre os quaes se acQ.avam representao
~ jes da nação, pão fizeram mais do que ex:erc~r 
· • JUll direito. que é conrerido a qualquer ci
,~ ,.da.dio. • • ' 
~- - : o s~. JACQUES OuRrQuB - E que está 
! dentro da. Ieimilitar. :•. . 
. , · O Sa. SEA:BaA......: .•. e dentro da lei militar, 
:. _segul)do a doutrina sustentada pelos actuaes 
:·. ministros da. marinha' e fazenda, doutrina. que 
; .-foi- reooobecida como perfeitamente. legal, 
"·:.mesmo no tempo da. mooarchia. 
L: · Procedendo como procl)deu, Sr. presidente• 
t o governo infringiu francamente o art. 54• 
·,·§§ 2.0 e 4• da Coustituiç.!.p d3 Republica, que 
>, _consid~ra. crime de responsabilidade a violação 
f!:d;l. Con~ituição, e o impecilio ao livre exerci cio 
;:doS direitos do cidadão. · 
· ·. Mas ainda, o governo demittin lentes vi ta
~ .l~os das.Fac.nlaades, violentando o art. 74 
Ml.?o .C~n,stit~ção. por força do qual os. cargos 
[:_'!l'Ja}icw.s sao gar<!Jltldos em sua. plenitude, e 
:C;J.D!riDgiu ~m~m a lei organi~. das Facul-
1-A~~. q)le SQ permitte a perda. do emprego 
f~ã.lldO o)ente seja coridel'Tiflczdo por crime 
!~~~ ~a. Sej!lo ~uperior n. seiil ,at;nos de 
~; .: . 

~?·~, pergullto: a perda de um lo~ vita-
::-;- ..... ;-. ~- ·. 

lício é ou não uma pena t E' uma pena. Póde 
o governo impór penas 1 Póde julgar~ Houve 
processo e julgamento nos termos do art. 55 
da. lei organica das faculdades1 

Ainda mttis; ainda que tivesse havido cons
piração, qual é a pena para. o caso de conspí
ra~:ão ~ 

E' a de seis annos de prisão ; e, segundo o 
art. 55 do Codi~o Penal de 1890, sómente 
pe1·dem os funccronarios publicas os seus car
gos vitalícios quando a pena for superior a 
stis annos de prisão. Logo, o Vice-Presidente 
da Republica violou a Constituição, rompeu a. 
lei org.,oica das Faculdades, atropr~llou· o Co
cli~o Penal. 

Si bem que, Sr. president<:>, tenha sido eu 
uma. das victimas cfe mais este attentado, de 
mais e.,ta innudita violencia, todavia compre
hendem quántos me· ouvem, que, oeste mo
mento, não represento simplesmente a de fesa 
de meu dit•eito esquecido, mns sim, a lei villi
pendinda, a Constituiçã.o violada, a Republica. 
sncritlcuda; represento, emfim, a. vindicação 
ds direitos que são sagrados, que teem uma. 
garantia efficaz na lei, e que não podem im
punemente ser oft'eodidos. 

Este facto, Sr. presidente, provocou, como 
era natura.l,a. mnis viva indignacão e levantou 
os mais energicos protestos, jó. por parte da 
briosa. mocidade academica, que deu uma. bella 
lição ao governo de r<3Speito il. lei, j :i.- l'Or 
parte da .Congregação das Faculd!!-des . 

Eis a resposta que a Congregação deu ao 
aViso do Ministro da lnstrucção publica, que 
mandou que aquella. corporação indicas$e o 
lente que me deveria substituir. 

Devo observar, ante~ de proceder a esta lei
tura, que, sendo o de_creto dictatorial que me 
demittiu de lente cathedratico, ha doze 
annos, e por concurso, de 12 de abril, sómen te 
depois que foi concedida a amnistia se cotp
municou á Faculdade aquella d.emissão I ! 

Ha nada mais extráordinario, senhores.~! 
Pois exa.ctamente quando a amnistia im

porta, e taes são os seus etreitos j arídicos, o 
esquecimento do facto que se diz delictuoso, 
e, . portanto, a reintegração dos cidad~os a 
quem eUa se estenqe na. posse e gozo de seus 
direitos, é quando o governQ entende dever 
participar á Facul<lad;; de Direito .o acto 
illegal e violento que pra. ticou ~ 

OPde está a obediencia do governo às decre-
taÇÕes do Congresso ? - . . · 

Qurlidé<J, faz o governo, que compre\lende 
elle por amnistia ~ · . ._. ' 

Que ccmprebensão tem dos eJieitos juri
dicos e legaes . desta soberana. a.tt ribuiçã:o .do 
Congresso 'f 

Oh! Srs. deputados, quanta ignorancia! •.. . 
Passo ;~. ler a resposta. unaninle da Congre- •• 

g<1Qão da Fac~ldade ao celebre ~viso !io Sr. 
Ministro, assim como o voto em separado do 
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illustrado Dr. Phaelante da Ca.mara, que penas, no mínimo, de tres mezes e no ma-
encurou o assumpto oomo elle merecia. ximo de um aono de prisão cellular, que são 

Estes documentos foram publicados no inferiores lquel!a. que pelo art . . 55 do mesmo 
Diario de Pernambuco, de 3 de setembro Coiligo acarreta a. «perda de todo officio ele• 
proximo, o primeiro, c no de 8 do mesmo mez, ctivo, temporario ou vitalício, emprego pu-
o segundo: · blico da. naçiio ou dos Estados e das respecti-

«Faculdade de Direito do Recife-Em sessão vas vantagens e vencimentos;» 
do dia 10 de agosto prorimo findo a. congre- 6•, qne, quando mesmo o Dr. Seabra ti
gação da Faculdade de Direito do Recife, vesse sido conspirador, (\ pena. imposta. ao 
vresentes 17 lentes e sob a presidencia do crime de conspiração não o faria perder o 
illustrado Sr. Dr. Mat•tins Ju11ior, dit-ector Jogar de lente por ser no mo.xímo sais annos 
do mesmo e:;útbelecimanto, approvou a. se- du reclusão; 
guinte propllst.l, apt'Cscntada pelo illnstre 7", que sempre, ~m qnaesquer circumstan-
Sr. Dr. Portell:~, Junior; c ias tem sido respeitado o direito à vita.licie-

Os abaixo assiano.do$ lentes da F:1cnhlarle ,Jade dos lentes, direito que ainda recentG
de Direito do Recife, tendo conhecimento ~lo mente foi g:wo.nlido em sua. plenitude pelo 
officio n. 986. de 26de j ul lloproximo passado, ,u•t. 1• da lei a. 42 de 2 de junho de 1892; 
expedido pelo direotor geral da Secretaria 8", que o acto de demissão do Dr. Sel\bra, 
dos Negocias da Instrucção, de ordem do posto que contrario aos Estatutos da Faaul
ministro respectivo, de que realmente e por dade de Direito e portanto oO'ensivo de um 
decreto de 12 de abril foi demittido o Dr. dos direitos conferidos aos lentes 1l3'!'!1. o bom 
José Joaquim Seabra. de lente da. 2 .. cadeira desempenho de suas fuocções, for pra.ticado 
da. 2~ seria do curso de scíencias sociaes,e quando, suspensas as garantias constitucio· 
considerando: · naes, foi doolar~tda. em estadG de sitio a. Capi-

1" que pelo art. 55, decreto n . 1232 F, de tal Federal,. e incluído nas oedidas repressi-
2 de junho de 1891 é garantida ao lente a vas de que lançou mãO o governo em tal 
vitaliciedade, do mesmo modo que no rcgul~- emergencia ; 
menta anterior á sua. expedicão; 9•, que. a.pezar da..:..demissão-não poder 

2• que o Dr. Seabra conqnistando, o lagar ser considerada como «medida. de repressão 
de lente, quando pelos estatutos em vigor contra as pessoas:&, porque a ConstituiQão, no 
nas Faculdades de Direito já era. consagrado art. 80 § 2, diz que e governo restringir-se
o direito do lente ã vitaliciedade desde a dat'l. h a. a impor "a detenção, em lagar não desti
da posse, deu sempre brilhantes provas de uado aos réos de crimes communs > e <a des
seu talento e iucontesta.vel illustração; terro paril.outros si tios do torritorio naciooab, 

30 que segundo taes estatutos e os que o toda. via. a demisSão do Dr. Seabra faz parte 
decr~to ele 2 de janeiro de 1891 mandou úas medidas de excepção pelo governo toma· 
observar, só poderá o lente perder o seu logar dos em Abril, e que pelo Congresso Federal 
« na fórma das leis penaes ~ . e que portanto foram approvadas; 
sómente depois de processado e oon!lemnado à 10, que, ao mesmo tempo que o Congpesso 
pena superior a (seis a.nno;;) de prisão (art. 55 approvou os actos do Governo da Republica 
do Cod1go Penal de 1890) poderá regular- reln.tivos a sedição de abril, amnistiou os 
mente ser imposta ao lente a demissão; implicados uella. ; 

4•, que não ho11ve processo em que fosse 11, que a. demissão do Dr. Seabra foi in-
o Dr. Seabra. reconhecido culpado e se lhe contestavelmente uma das penas com que o 
impuzesse 11ena que importasse a · da perda quiz carregar o Governo da Republica por 
do seu Jogar de lente, pois que o decreto de ter tomado parte na sedição; 
sua demissão, sendo de 12 de abril, quando o 12, que a a.moistia, se!rundo 0 art. 75 do _ 
governo da Republica. suspendeu na Capital ~ 
Ji'edera1 as garantias constitucionaes, indi~, Codigo Pena.l « extingue tódos os effeitos da. 
n b 1 t " l t d t- - t 1 pena e põe perpetuo silencio ao proceSSo •· a a sou a .• a a e . no Jcta em con raro, pelo que necess::triamente alttinsrue o ·a1l'eito 
que elle faz parte das medidas tomadas pelo ~ 
mesmo governo contra. a sedição de que tratou da pena de-demissão-imposta ao Dr. s~ 
0 decreto publicado n Q Diario .0/ficia.l de 10 bra, razão por qne não deve ser considerada 
de abril, e na qual foi comprehendido 0 vaga. sun. ca.deir-o~., maxime.iá havendo nesta 
Dr. Seabra e . por isto desterrado nas fron- Faculdade o percedente de, em raz!lo da. 
teiras do norte da. Repoblica; · amnistia concedida aos revoltos_os de 1848, 

5•, que não tendo hovido processo . :uão ter voltado á sua cadeira o lente Dr. Jerooymo 
perdeu 0 Dr. Sea.bra seu logar na fôrma das. Villela de Castro Ta vare~, que tinha sido pro- . 
leis pena.es, pois que ainda. reoonheoondo-se cessado, condemnado e começado a cumprir a. 
ao _governo, attentas as circumstnncias de pena que lbe fól'a. imposta; 
momento, o direito de coustituir-se juiz, o 13, que o officio pelo qua.l teve ·a. F9.Cili
Codigo Penal impõe ao crime . de sedição dade conhecimento do decreto demissorio dg 
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nr. Seabra. e de data ·anterior· á amnistia e por tempo determinado, quando a segurnnç<~ 
posterior 3 mezes e 14 dias aquelle decreto; da Repuôlica o exigir, em caso de aggressiio 

14, que o direito de representação não estrangeira, ou commocão intestina. 
póde ser negado a Congregação da Faculdade § 1 . o Não se achando reunido o Congresso, 
ile Direítl) do Recife: e correndo a patria imroinente IJerigo, ex~r-

- propoam que, por inte·medio do Sr. <li- cerá essa attribuição o Poder Executivo fe
rector da. Congre:::ração se dirija ao Sr. Presi- deral. 
dente da Repub'iiM- demonstrando a conve- § 2.~ Este, porém, durante o estado dB sitio, 
niencia de ser mantido o direito dos lentes a restringir~se-ha nas- medidas de repres
Vita.liciedade como condição imprescindivel áo são- contra. as pessoas a impor: 
bom desempenho de suas funccões, pela. car- l. o A detencão em logar não destinado aos 
teza. que dahi resulta. pM'a. o lente quanto ao réos de crimes communs; 
seu futuro~ e ao mesmo tampo declarando que, 2. o A d!lsterro para outros si tios do territo-
como consequancia da amnistia que ncabo. de rio nacional. 
ser da.da. aos implicados nn. sedição de abril, § 3. o Logo que se reunir o Congresso, o 
es~ara que não recuse revo,.,ar o Mto que Presidente âa. !tepublic..'lo lhe relatara., moti
pnvou o Dr. Seabra de sua c\~eira nesta Fa- vnndo-as, ns medidas ds excepção que houve
culda.de,com o que demonstrará seu interesse rem sido tomadas. 
pela causa. da. instrucQão,que é o sustentaculo § 4.• As autoridndes que tenham ordenado 
llos que querem governar com n. opinião da taes m()didas são responsaveis pelos abusos 
maioria da nação ; commettidos. » 

e que, approvadn. a proposta supra, seja Em virtude do artigo citado, evidencia-se 
tra.nscripta na neta da. presente sessão e tarn~ que as medidas tomadas pelo Pocler Executivo 
bem narepresentaQão remettidaaoPresidente são de ca.racter provisorio, por- tempo de
da Republic&, suspendendo-se qua.lquer ulte- terminado,- e restringem-se á detenção em 
rior procedimento, ats que chegue sua. res- logar não destinado aos réos de crimes com-
posta.. muns, e ao desterro para outros sitias do te~ 

Recife, 10 de agosto· de 1892. ritorio nacional. 
· Nã.o querendo entrar na discussão dos 

Dr. M. N. Machado Portella Junior. factos de 10 de abril, não desejando indagar 
Dr. José Diniz Barreto. si houve ou não exorbitancia na repressão 
Dr. José Sorlano de Souza. daquelles acontecimentos subversivos d:~. 
Dr. Henrique A. de A. Milet, ordem, segundo se disse nos actos officiaes, 
Dr · Constancio Pontual. eu ouso perguntar si a demissão da um lente 
Dr. Manoel Netto Carneiro Campello. dos cursos superiores estará. incluída. no 
Dr. Antonio Clodoaldo de Souza, numero das medidas de_ caracter provi· 
Eugenio de Barros Falcão de Lacerlia. sorio _que a Constituição autorisa 1 
Dr. José Joaquim de Oliveira Fonseca. Não, certamente, J>Orque a citada lei orgo.-
Dr. Somphronio Euti<!llíniano da Paz Por- nica da Republica aetermina com clareza o 

tella. seguinte no art. 74: 
-Dr. Adelino A. de Lona Freire Junior «As patentes, os postos e os cargos inamo· 

(com restriação quanto á doutrina). viveis são garantidos em toda a sua pleni~ 
Dr. Adolpho Tacio da Costa. Cirne. tude. » 
Dr. Antonio de Siqueira Carneiro da Cunha. Nem se me venha dizer que os actQS de 10 
Clovis Bevilaqua. 2 d b '1 " ad d l"b Antonio Gomes Pereira Junior. e I e a rr 1oram approv os por e 1 e-
Dr. Francisco Gomes Parente. ração do CongresSo· 
Laurindo Aristoteles Carneiro Leão. E' preciso não perder de vista em todo o 

caso o lado serio das cousas. 
Questtto Seabra- Eis o voto que sobre essa O Congresso approvou as medidas tomadas 

· questão apresentou em separado na ·congre- com relação ao estado de sitio, isto é, a 
gaçãoode nossa Faculdad~ o Sr. Dr. Phaelante suspensã;o das garantias· de deputados e se
da C amara,: nadares, a prisão de jornalistas, a deportação 

«Penso que essa congregação procede per- de generaClS do exercito, em summa, os actos 
feita.rne~t~ nâ:? submett~ndo-se a. um acto gue de rigor praticados pelo governo contra 
va.e feru a le1 que aqur nos rege, ao Codigo cidadãos que estavam no uso e goso dos seus 
P~nal, a sobretudo à Constituição da Repa- direitos. - . 
bhca. . · Por mais vexatorias que essas medidas •titr 

.A · Constituição Federal; no art. 80 e seus vessem parecido ao paiz, por mais e:x.aggerildo 
pa.ragraphos, preceitua claramente: que se julgue o t~rror de que se apoderou o 
· « Poder-se-ha declarar em estado de sitio governo naquelles dias, a verdade é que os 
qualquet parte do territorio da União, sus- eft'eitosdos actos que acabCli de apontarforam 

., :Pende~do-:se ahi as garantias constitucionaea transitorios1 tiveram at dura~o .de qua.tro 
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roezes, e ahi estão os deportados restituidos Codigo Penal, e o art. 55 do mesmo Codig~ 
ao meio social de que fazem parte, reinte- diz, expressamente, que o " condemnado a. 
grados plenamente nos seus direitos e nas pena de prisão cellular. maior de seis ann~s, 
suas garantias. iocorre por tal fllcto em interdicçãó, CUJOS 
o Congresso, porém, não podia. a.pprovar a e:l!eitos são entre outtos : '[lerda de todo 

dernissão de um lente desta Faculdade, e nãa · oftleio electivo, temporario ou vitalicio, em· 
podia porque exorbitaria, porque a lei fuD.da- prego publico da nação ou dos estados; e das 
meu tal traçou-lhe a orbita, porque acima de res-pectivas vantagens e vencimentos~'> . . 
um Congresso, mais ou mP-nos apaixonado, Ni\o é preciso grande est'orço para mostrar 
estli. a Constituicão Federal. que, acceitando~se a classificação da culpa, 

Nos actos approvados pelo Congresso, re- que fez o governo, a condemnação de perda. 
pito, estão incluiJos sõmente aquelles a que do emprego não podia attingir o Dr. Sea.bra, 
se refere o art. 80, isto é, os que restrm- porque no crime de conspiração :1 pena. é de 
giram-se à detenção e ao desterro. · um a seis accos. 

Si assim não fosse o Poder ~xecmtivo teria. a Expondo ligeiramente as minhas opiniões 
faculdade de invadir as attribuiQÕes dos deante desta illustre corporação, que deve 
outros poderes, o que seria contra os prlnci· ser no paiz uma grande <t. altura moral »,fóra 
pio3 elementares d.e Direito Publico. do alcance dos governos partidu.rios, peco 

As medidas de repressão devem ser um re- ainda um pouco de benevolenci:\ pnm consi• 
medio energico para restabelecer a ordem al- deraçOes de outra ordem que eu tenho obri
terada em qualquer ponto do paiz, são uma gação de fo.zer. 
força poderosa de que a Constit11ição armou Pondo de lado n. parte egoisticn que SG pôde 
o Poder Executivo, são recursos urgentes descobrir em nosso procedimento, alguma. 
para casos excepcionnes, mas não podem ser cousa que se parece com o grito daqualle que 
confundidas com :>s penas da lei criminal, pressente um individuo estranho tentando 
com a attribuir;ão de julgar que ê conferida. a invadir-lhe a. casa :i. força, pondo de parte 
outro poder distincto. essa instincto de cooscrvnçã:o qua vae .se 

Os estatuto.> desta Faculdade preceituam encontrar a tê nos irracionaes, ba alguma . 
no art. 55 que os lentes. são vita.licios e não cousa. de mais nobre a. zelar dentro deste re
podem perder os seus cargos senão em vir- cinto, e a nossa consciencia jurídica. 
tude de sentença na fórma. das leis peuaes. Em um período de luctas !n!!essantes em 

Dahi se infere, positivamente, que, no que a Republicn,ora abalada pela paixão parti~ 
exer!!icio deste cargo elles toem immunidades daria, ora fustigada pela anarohia dos poderes 
exaradas na lei, garantias que só desa.ppa- publicas, tenta. orga.nisar-se, as faculdades 
recem em certos e determinados casos. jurídicas devem entrar com a. soa. parte de 

Para que esses casos possam realisar •. se, é aetividade para a formação do direito, não de 
necessario que se verifique strictamente o que ce:r:to como tribonaes que profiram sentenças, 
determina. o art. 72, § 15 da. Constituição; mas como corpos scientiftcos que merecem ser 

« Ninguem será sentenciado sinão pela ouvidos, quer no interesse da sciencia. mesma, .. 
aotoridaae competente, em virtude de lei an- quer tJara o ftm de angmentar e desenvolver 
terior e na fórma por ella regulada ». o capital juridico das nações. 

Tomo a liberdalfe de perguntar, si o Poder Uma corporação encarregada de ensinar o 
Executivo e a autoridade competente a que se direito, deve ter, mais que neilhúma. outra., o 
refere o artigo que acabo de ler~ sentimento juridico e a força de voutade pre-

Não, certamente. cisa U(l.r:l. repellir os attentados á lei. 
O governo depois de ter classificado os o âcto que o governo nos quer impôr não 

factos de lO de abril como sediciosos, tendo· se compadece com o espirito de homens · que · 
D?tado posteriormente que o quadro da se- veem traçada no ponto de honra d.o direito a 
diçíLo era pequeno para a moldura que pre- orbita do seu procedimento. · 
tendia dar-lhe, reconheceu por decreto de 12 Jà lá v&:o perdidos na ealligem da Historia. 
que tratava-se de crime de conspiração. os dias nefastos em que os poderes publicas 

Acceitando que o ?oder Executivo · possa não tính;im ainda achado quem medisse a ex
clnssificar a seu arbítrio a culpa o que é um tensão dos seus limites, que eram, por a.ssiin 
absurdo, admittindo que a decreta.cã.o do es- dizer, tão vastos como os da. Hespanha. tle 
~o de sitio dê ao governo a at tribnição de Carlos V, <onde o sol não sa punha ». · . 
Julgar, o que é intoleravel - -pergunto : o E' necessa.r io que esta corpora~.ão saiba 
Dr. ~eabra podia ser condemnado à perda de dizer ao governo qne nos rege, com o respeito 
seu cargo por érime de consJ)iração ~ devido a ambas as partes, que a obedienci.a 

Não ·Podia. ser oondemnado, segundo vou passiva aos a.ctos que vão ferir direitos adqtü-
demonstrar. · ridos, é n§o já a negação do caracter indivi-
. A pena para a punição do crime de conspi- dual dos seus membros, mas um toxico lenta- · 

·ração é de um a seis annos, nos termos do mente propiuado para dar· lhe a morte. · 
C..ma.ra. V. V &l · 
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Em Roma., as «responsoo prndentinm» tor- 2", porque no regimen presideneia.l, a.s mo-
oaram-se uma fonte do direito eseripto. ções são, qnaodo muito, actos de simples defe-

Na it.la.de média, os jurisconsulto>, at~;tudo reocia. para. com o governo ; 
a. prepot~ncia dos senllores feudaes, consegui- :Jo, porque o Poder Lel!'isla.tivo não tinha 
ram torMr escripto~ os direitos e servirallHe .ctJmpeteucia para delegar-lhe poderes, sinão 
dos reis contra os barões poderosos pàra ga- ?~los meios ínclicndos no o.rt. 90 da Consti
rantiv. do povo. tui\iío, em virtude de uma reforma coostitu-

Com a derrota do feudalismo, tendo os reis cional. 
começado a se apoiar no direito divino e nos Q11antas -violaçeles da Coustituição, senho
exercttos, esquecictos do terceiro esta'lo, nova- res ~ Quantos attentados praticados e até 
mente os j ul'isconsu!tos empeoharam-.;e em confe.ssatlos pelo Poder E:o>ecutivo! 
bem d:~. sociedade civil, «submllltendo as in- Ncst<~~ condiçocs, Sr. presidente, nós tinha
vasões do direito C:.\nonico n.o heneplncito regio mos reslll vlt.lo, eu c o meu cotlega o Sr. h
e a. soberanin do rei á vontn.J<! 1!:1. :1açiio~. cqnes Ourique, us:.•ndo da raculrl:1.de quo uos 

Si nnquelles. tempos ominosos o~ juri~con- confere a ~onstituiçüo, como a qualquer ci
sultos tomn.vnrn aos llomhros n. montanhn (J:,~ tlad•i.o, accns:U' o Sr. Vlca-Prosirlente rlr. Rc
responsabilidatles populares, niio sei que !og<\1' palllica por cl'ime de respommbll!dnde; o si 
nos estaria res<:rva.c\o neste Um ue seculo, si pot·vm1tnt•n.uão viessomosdeliberadosü.conrt••t· 
nós ,;uardasscmos inteiro silencio dcaute do tel'nisaçiiCl, si pot·v•:Dtura nós não f11sscmos 
acto cruel do governo, r.lemittlndo nm no:;so intore:;~ailos em trahalhn.t· e bll.tntba.r 110!:\ 
companheiro S3m culp(l formada e sem pro-- consoliclaç:i.o da Republicn. e peh~ t.T'!l.llntcnQ:.1o 
cesso. da ordem, fa.t•iamos eii'ectivn essn. accusnc;<io, 

Não devemos nos esquecer que daqui devem com justos fundamentos, ~.omo !lcabo de 
sabir ns ~eraç~ novas, vestidas po.rn. 3. luta. mostrar á. Cnm;\ra. dos Srs. Deputados. 
da. vida. cotn os habitas tahu·es de Ulpiano, e No emtanto, como elemento historico, e 
quo ua.da lbes póde ser mais nocivo n.o senti- par;t que nüo se supponba. qu~ o Con~res90 
manto juridico do que n. obediencio. passiva Nacional 1bi est ranho às infra.cções da. Consti· 
nos actos que veem ferir clolorosamente os di- tuicão, passo a ler a accusação que tínhamos 
reitos adquiridos.-Dr. Phaclante.» formulado (le): 

Ainda mais ; segundo o § 21 do art. 53 da. 
Constitui<;ão, e privativa. do Congresso Na
cional a concess1io de amnist ia.; é um acto úe 
soberania qua não póde ~r dlllegado; é um 
acto soberano do Ç.ongresso Nacional. · 

Pois bem; a 21 de abril do correntó a.nno, 
depois dos celebres decretos de 10 e 12 e do 
mesmo mez (!),o Poder Executivo amnistiou 
os sediciosos de S. Paulo e Minas Geraes; con
vindo notar que, tendo o nosso illustre cal
lega. o Sr. Stúckler, representante deste 
estado, requerido e solicit.~do amnistia. para 
os sediciosos do estado que representa tio 
dignamente, o Sr. Vice-Presidente da. Repu
blica lançou o seguinte despacho em sua. pe
tição:- clndeforido, p01· ser a concessão de 
amnistia iUt pt-ioot~-oa competencia do Con
gresso N acionat .10 

Como, port.wto, a 21 de abril, jã. semelhante 
attribuição n.ão é dlt excluSivacompetencia do 
Congresso Nacional ~ 

Como, oe~ta. data. o Poder Executivo des
pedaça clara e manifestamente a Constituição 
concedendo ainn~tia ~ 

Aqui o governo é reo conresso de ataqui3 e 
violação da. Constituição 

Nem põde aproveitar-lhe a allegação, que 
fez, de que a maoão de 21 de janeiro lhe con
feria esse direito: 

]•, porque o proprio governo confessou a 
sna iocompetencia, no despacho que proferiu 
na petição a. que nlludi ; 

< Srs. membros dn. Camara dos Deputados 
do Congresso FederaL-Os abaixo assigna
dos, Dr. Jose Jo<tquim Seabra. e coronel 
Alfredo Ernesto Jacques Ourique. membros 
desta Cam!l t'a, o primeiro como representante 
do l~tado da Bahia e o segundo da capital 
li'ederal, usttndo da. faculdade que é conce
dida õ\ todo cidadão, e, de accordo com o 
que preceituam os arts. 29 e 53 da Consti
tuição da R.epublica e decreto n. 27 de 7 de 
jaueiro do · corrente anno, veem perante a 
Camo.ra dos Srs. Deputados accusar o Vice
Presidente da H.epublica, ora em exercício 
do cargo de presidente, marechal Floriano 
Peixoto, pelos crimes, que pedem veni,a para 
enumerar e classificar. 

1.• 

Havendo diversos generaes do exercito e 
armadõl, usando do direito conferido a todo 
cidadão pelo § 9" do art. 72 da Constituiç.'io 
Federal, uirigido, em dias de abril do cor
rente anno ... ao Poder Executivo uma repr~· 
senttlção, no sentido de ser procedida a elet· 
ção plra o cargo de Prestdente da Republica. 
vago -pela r (>Signação do Generalíssimo M~
noel Deodoro da. Fonseca, eleição necessar!8., 
á vista d;~o eipressa e eloqnente disposição do 
art. 42 do. Constituição cita.du, e que era 
reclamada pela opiniio ·gera\ do paiz, foram 
os mesmos generaes, dictatoria~mente, r ~ttn 
forma de processo, nem figura rJe J'!Sf~o, re-
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formados pelo decreto de 7 de u.bril do. Para que servem as garantias que a"lei 
coi·rente a.nao. (Doc. u. l ). assegum aos cidadãos, si o poder que de>eri~ 

Semelhante neto infringe flagrl1ntement~ ser o primcko n. respeital-as, despreza-as, 
o art-. 74 combina.do com o~' rt. 77 da Cou~ti- violrt.-~IS e arvora-Ee em pouct· tyl'll.onico ~ ! 
tuiçii.t) e leis militares regnlu.ilol·as do as-
sumpto. 

Segundo o primeiro destes artigos, os pos-
tos e pateutes militares for'ãm ""arantitlos Por dacreto de 12 de abril do corrente 
em toda sua plenit11de; e, conl'o1'me" :::e collige anno, clecí·eto q'J.t: só foi publicado no Dio.rio 
do ultimo, sõmente por ror~a. de processo e Official de 1•1 rio mesmo me: (Ooc. n. 3) foram 

,julgamento e~ juizo competente, podem ~es- dimittidos (! !) doS logarf>s de lente c~\.the
Sl\1' as garant1a;; conferi,L::s por nqU':Jllcs. o dratico de economia politica da Faculdade de 
que tudo está. lie perfeito a~eor•.lo com as leis Direito elo Reci!e o Dr. José Joaquim Seahra, 
milital'eS, aliás recon\Jecidns como subsis- e l!o de lente substituto da P secção da. Fa
tentes e ohrigatorias pelo ::.rt. 83 d<\ cihda. culdade rle 1\I-o•licina. do Rio de Janeiro o Dr. 
constituição. . - Artbur Fernandes Campos da Paz, logares 

")· Os militares só porient perder a eiTe~tfvi- obtidos por concur5o, o primeiro ha mais de 
Me de seus postos e pn.tente;; •lep01s de l2 annos ! ! 
proco'uados regularmente e no tôro militar : Ora. semelllantes demissões são verdadei
€, nos casos q11e taxat:·IJamente veem ctetermi- ros a.Üentauos e importam flagrantes e fran
nados 11as leis organicas do exercito. cas viotaçi.Jes dos t\rts. 74 combinado com 

Accresce que, entre taes generMs, ha>iam o 83 d;\ Constituição Federal, e 53 do decreto 
membros do Congresso Federal, que, em se- n. 1232 l:<', dejunho de 1891. nor força de cujas 

··melh;tnte C[l.racter, co!J"l!) no de cidadãos, disposições. os lentes das ràculdtHles só po
~oderi;~m t_er feito a alludida. repr~sentaçã.o, der·ão perder os seus Jog-ares na fórma aas 

f com o wtutto de levarem ao conll:3Ctmento do· leis peuaes, depois de processados e conde
Vice-Presidente da Republica <1. interp1•eta- mnndos a peua superior a. 6 armos de prisuo, 
r:io, que lhes parecia verdi.tdeira, do citado conror•me se evidencia ainda do art. 55 do 
art. 42. Codigo Pena.l de 1890, o qual t<tmbem íoi vio-

Reforman<l'o-os, sem observtl Ucia das for- lentildo pelo Vioc-PJ·esi(lente di\ H.epublica. 
mr.litl.o.de~ Legaes,. incorretl o Vice-Pr·esiJente Niio pode proceder a allcgação de que, ha
à:J Republica no. di;;posição dos §§ ;~o c 4° vendo o CoDg-re;;:;o Nacional approvado os de· 
do :1.1·t. 54 da Constituição,quo reput:lm crime eretos de 10 e 12 de abril, implicitt~.mente en
de responsabilida,le do Presitlent@ da. Repu- campou e :<pplaudiu semelhante atteutado : 
blica, a infmcçao da Co,utit<tiç,7o e () allcm- A) porque o Congresso sõ tioho. competen
tado ao go;;o t: e:~;ercicio legril dos direitos dos cia para approvar os actos <lo governo que 
cidadaos. nã.o irnport•tssem reforma. do. Constituição, a 

<) a 
~. 

menos que não procedesse de accordo com e 
art. 90 Ú~\ mesm:l ; 

B) porque o Congresso só· pocleL'ia appro-
Ssg-undo expressa disposição tio art. 77 1la var os uctos do Pr·esii:l.eote rut Repnblica, que 

· Constituiciio, tiS membros do Sutw.!mo Tribo- estive;;;;em de n.ccot>do com o art. 80 cL'L Con
r-aal Milit1ll' são vita.licios ; e,. u<:i emt;tnto. stituição Federal,· que, cxpress:unente deter
,.al~m da reforma imposta <tos ref.::rir.los gene- mina que o Governo restrinj;1-se, no caso 

raes, forfio, por decreto tle 7 de abril deste de estado de sltlo, e nas meditlas de repres
anno ( Doc. n. 2) demittidos ue· membros do são qne, em consequencia., tomar: 1•. à de-

. dito Conselho o marechitl José de Almeid:t tençüo, em loga.1· nao destinado aos rcos de 
Barret.o e os ~iCDe!-aes Canclido Cosh e An- cri,ue.ç commun..t; 2•, a deôten·o pa>·a outtos 
tonio Maria Goelbo. sitios do te!'r'itorio nadonaL ~ 
. Arrogou-se o Poder Executivo o tlireito de C) porque, si a approvc.ção do Congresso 
•mpõr penas, violando a. Constituição. inva- os (lecratos de 10 e 12 de abril importasse a 
dinllo attribuicões d!3 outro poder, e quebran- il.pprovação de taes demissões, seria não só 
do a divisii.o e harmonia que deve exist1r eu- conferir ao Podei' E.;:ecutivo attribuições judi
tre os pcderes publioos. cir.es, o que redundari:t e:n ioqualiô.cavel 

E foi ::tlém, porque, não se (;ontentartdn com absurdo. como ainda de podei' o governo in
a re~or.ma. que e manifest<lm~nte uma pena.,· friogii." f~mcamente o§ 15 do art. 72 daCon~ 

c demtttm de emprego vita.licio, que constitue stituição Federa.l, e, mais que tudo, o de'ter 
outra punição. <\ faculdade de ampliar arDitrm·ia,neme as 

. Um só a<:to. a repn:sentaçiio. punido com me(Edns, aliás, perreltameute limlt~das, e, 
dnas penas ! ! E' incri '>el que sob o domiuio taxatimmeme dete.-minadas no art. 30 da. 
~a Constituição se pra.tiquem tã.0 revoltantes Constituição ; . 
mfracçoes á lei e aos direitos dos cidadãos ! ! . . D) porque , sõ em virtude de sentença Jla.5-
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sada em julgado podem os alludidos lentes 
perder seus lagares vitalícios, e, conforme o 
systema constitucional que nos rege, nem ao 
Poder Executivo, nem ao Legislativo compe
tem attri buições de j uigar e punir ; 

E) porqua , não se podendo considenr pe
nas as medidas de que póde b Presidente 
da Republica lançar mão, nos termos do 
art. 80, absurdo seria que se lhe conferisse o 
direito de impô r a pena de perda de lagares e 
cargos inamovíveis e vitalicios ; 

F) porque , ainda que, por injustficavel 
absurdo e inexplicavel abuso , se pretenda ad
mittir que o Poder Executivo julgue, ainda. 
assim os lentes demittidos , em consequen
cia dos crimes ind icados pelo Presidente da 
Republica, nos alludirlos decretos, não pode
riam perder seus log·ares, porquanto a pe
nalidade imposta a taes ·crimes é inferior 
áquella segundo a qual os funccionarios po
dem e devem perder os cargos vitalícios que 
exercem (art. 55 ào Cocligo Penal ) . 

reforma Constitucional, nos termos e 5egundo 
os tramites do art. 80 da Constituição Fé~ 
dera!, semelhante delegação é irrita, ne
nhuma e nulla, já iJerante a iettra expressa 
da Constituição, já em face dos princípios 
mais sediços de publicística constitucional. 

«Nem o dat quod non habet. 

Os abaixo assignados poderiam aindD: alle
gar a iudebita e criminosa intervenção do Go
verno Federal nos negocias peculíares dos._ 
estados , mandando depór governadores legi
timamente eleitos , e dissolver os Congressos 
estadoaes, em qun.si todos os estados- da 
União, lançando mão, para tal fim, das forças 
federaes. 

Os casos em que o governo da União póde 
intervir nos negocias dos estados estão taxa
tivamente enumerados nos paragraphos do 
art. 6° da Constituição. 

Outra qualquer intervenção é indebita, in
constitucional e crimino~a, e, no' emtanto, 

Em 21 de abril do corrente anuo (Doc. ninguem ignora e está até <~onfessado em do
n. 4) o Vice-Presidente da Republica amnis- cumentos publicas , os factos lamentaveis que 
tiou os cidadãos implicados nos movimentos se teem su<3cedido depois de 23 de novembro 
sediciosos do Estado de Minas Geraes e no de do anuo proximo passado. a respeito . 
S. Paulo, mandando que cessasse contra os Ainda mais, os abaixo assignados poderiam 
mesmos todo e qualquer procedimento cri- entrar na analyse e apreciação do decreto, 
minal. que declarou em estado de sitio a Capital 

Assim procedendo, o Presidente da Repu- Fedem!, no dia 11 de abril e nao iO , como 
blica mais uma vez infi.'ingiu aber ta e violen- thlsamente disse o governo, deante dos do
tamente o § 27 do art . 34 da Constituição, cumentos sem valor e graciosos que apre
segundo o qual a attribuição de conceder l'.en tou o Presidente da Republica ao Con
amnistiacompete pl·ivativamente ao Congresso gresso, conforme era obrigado pelo § 3° do 
Nacional. art. 80 da ~onstituição. 

E' exacto que, nos considerandos que pre- Demonstrariam então que não foram atten· 
cederam os alludidos actos, allega o Presi- didas as condições impostas pelo citado art. 80, 
dente da Republica, para jusWicar seu pro- quando precipitada ejrreflectidamente lançou 
cedimento illegal e inconstitucional, usar dos mão de uma medida extraordinaria e odiosa, 
poderes extraordinariCJs, que diz, lhe foram pela sua gravidade, e que a propria Consti
conferidos pelo Congresso Nacionc1l, nas tuiçãono § 21 do art. 34, conferiu privativa·.! 
moções de 21 de janeiro do corrente anno. mente ao Congresso Nacional, e só mente por 

Semelhante evasiva, porém, não póde excepção ao Poder Executivo. 
aproveitar nem colher, estudado e encarado Poderiam ainda mais, accusal-o pela in -
constituciona,!mente o assumpto : fracção do art . 20 da Constituição, mandando 

a) porque as ditas moções, no regimen pre- prende1' e desterrar a represent~ntes da 
r;idencial, que adaptou a Constituição, quando Nação, maxíme quando, alguns delles foram 
muito, são actos de simples deferencia para presos r.n tes da declaração do estado de sitio, 
com o Chefe do Estado; .com o fim manifesto de arredar do parlamento 

b) porque, ainda mesmo que não fosse esse seus juizes naturaes pela Constituição, afim 
o regimen, mas sim o parlamentar, jamáis de evitar o julgamento e punição consequen
poderiam taes moções conferit• outros pode- ciaes de tão insolito, quanto criminoso pro- · 
res que não os que constitucionalmen.te per- ceclimento. 
tenceriam ao Congresso ; isto mesmo no caso Como, porém, o Congresso Nacional, em suã 
ele querer este annullar-se. sabedoria, houve por bem relevar esses 

c) porque, não tendo o Congresso orclinario crimes pelo bitl de indemuidade concedido 
faculdade para deleg·ar aos outros poderes l ao Presidente da Republica, deixamos de ca
attribuiç~es p~rtence~tes a qualquer delles, pitulal-os nesta accusação, s~~ que, comtudo, 
o que so serm poss1vel por força de uma elles percam seu caracter cmmnoso cleante da 
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consciencia publica e perante as leis e a Con- que a Camam dê a sua respeitavel opinião 
stituição da Republica . sobre ellas . 

Abstracção feita destes factos, os apontados Assim procedendo, V. Ex. e a Camara 
e exuberantemente prov<1.dos com os do- veem qLle ninguem mais do que nós está dis
cumentos annexos, por si sós bastam para de- posto a coadjuvar o g·overno nas medidas re
terminar o procedimento criminal contra o lati v as á prosperidade e engrandecimento da 
accusado. Republica, comtanto que o g·overno por sua 

A' vista do exposto, confiados no patrio- vez respeite a Constituição, e, patriotica
tismo do Congresso Nacional, a quem mais mente, entre no regimen da legalidade . 
particularmente esta entregue a guarda da Neste dia, Se. presidente, como não nos 
Constituição e das leis, e sómente animados animam os odios e os resentimentos, nós não 
pela j usta e patriotica aspiração de que teremos duvida em apoiar o governo. 
taes actos e violencias não se reproduzam A opposição, que a minoria move ao actual 
no governo republicano do paiz, sem odios e. governo, não é uma opposição systematica; 
sem resentimentos pelas violencias que inspiea- se no mais puro e acrisolado patrio
acabam de soffrer e que desapparecem deante tismo . 
da imagem da Patriaem perigo e da canso- E' n1ister que a maioria não attribua á 
lidação da Republica sacrificada, vimos, como opposicão que fazemos, outros intuitos que 
cidadãos e como representa.ntes da Nação, não o desejo de que o governo, comprehen
cumprir o doloroso dever de trazer ao co- dendo seus deveres e respeitando a Consti
nhecimento ela Can.ara dos Senhores Depu- tuição, contribua para que seja uma realidade 
tados a presente accusação, visto como os a promessa constitucional, para que real
actos apontados constituem crime de respon- mente yivamos sob uma republica federativa. 
sabilidrlde nos t ermos elo art. 54 e §§ela Passo a ler as indicações, Sr . presidente, 
Constituição e lei de respons[l,bilidade. para as quaes chamo a attenção da Camara. 

Assim, pois, espet·am os abaixo assignados, Estas indicações approvadus, com os pare-
qUJ'l, respeitadas as solemnidades legaes, seja ceres que solicitamos da commissão de consti
promovido contra o Presidente da l{,epublica tuíção, justiça, e legislação, Yirão obrign.r o 
o respectivo processo e consequente julga- governo a, entrar no ca.minho do respeito á lei 
mento, rendendo-se dest'arte homenagem e e terão a virtude de aconselhar o Poder 
respeito á magestacle da j LlStiça, que eleve ser Ex0cutivo a que faça cessar as medidas illegaes 
igual para todos os cidadãos, sem distincção e dictatoriaes de que lançou mão, ultrapas
cle categorias, e a soberania da lei que, na sft.nclo os limites que lhe estão traçados no 
sua respeitavel imparcialidade, deve inflexi- art. 80 da Constituição .· 
yelmen te recahir sobre quem quer que a Primeira indicação (lê) : 
offenda.. « Considerando que o Poder Executivo, fi~·-

Ita speratur. mado na. moção da Camara dos Deputados 
Capital Federal, em lô de setembro de approvada em 21 de janeiro ele 1892, julgou-

1892 . - Dr . Jose Joaquim Seabra, deputado se investido de poderes extraordinarios, o que 
pelo Estado da Bahia. - .Alfredo E r·nesto se evidencia ja da mensagem do Presidente 
Jacques o~wique, deputado pela Capital Fe- da Republica dirigida a,o Congresso, já dos 
cleral. consiclerandos com que fez preceder o acto por 

força do qual foram amnistiados os revoltosos 
.Com quatro documentos. de Minas Gemes e S. Paulo ; 
Sr. presidente, á vista de tão palpitantes e Considerando que a moção a que se allude 

manifestas infracções da Constituição, esta- não conferiu semelhantes poderes, como já 
vamos dispostos a usar do direito, que a 0 disse a propria commissão de legislação, 
Constituição nos outorga, accusa.ndo o Pra- justiç~. da Camara nos conside1·etndos com que 
sidente ela Republica. fundamentou seu parecer, approvando os 

Mas, d~::sde que esse acto póda ser conside- clecretos de lO e 12 de abril do corrente anuo; 
ratlo peln, illustre maiori<J., e poraquelles que considerando que é possível que, fundado 
sustentam e defendem o governo, como um na mesma moção, o Poder Ex0cutivo ainda 
desforço pessoal de homens que foram vi- continue a julgar que)e acha in vestido elos 
ctirnas da prepotencia do governo ; como é alludidos poderes ; 
possível que se attribua o nosso procedi-
.mento,não ao rigoroso cumpeimento do devor, Indicamos que a commissão de justiça ela 
mas ao despeito ; ·auimados como estamos do Camara dos Deputados dê parecer sobre: 
desejo de concorrer ~quanto possível para a 1 o, si a Camara tem competencia para cle
confraternisação dos brazileiros e á consoli- legar ao Poder Executivo outros poderes que 
dação da Republica, nós desistimos da accusa- não os que pela Constituição lhe competem; 
ç.:'i:o, não usamos do nos3o direito, transfor- 2°, sl a moção a que se allnde conferiu po
maudo-a simplesmente em · indicaç:ões , para deres extraordinarios ao Poder Executivo. -
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.Sala das sessoos, 22 do setembro de 1892.
JosrJ Joaquim f3eabra, - At{redo Ernesto 
JtJ.ctrues Ourique. 

A Cumara compre11ende o grande úlcance 
constitnci(ln::tl desta indic..'l.çiio. 

O Poder Executivo julga-se investido de 
attribuiçues extraordina,.fás por força. da 
moção do Congresso de 21 de janeiro do 
corrente anno, poderes que niío lbe foram 
delegados e que DãO poderiam sel-o, por falta 
de competencia. do Congresso. 

Desde então é preciso que a Camnm. se 
pronuncie a l'espcito, para que o governo ntl.o 
contillne neste doce engano, e não esteja 
sob semelhante pretexto infringindo quoti
dianamente a Constituição. 

E' mister firmar a doutrina sã e constitu
cioual, de que o Poder Legislativo, salvo 
reform:.~. constitucional, nos termos e se
gundo os tramites do ilrt. 90, tem suo.s 
a.ttribuições traçadas na. Constituição. e que, 
portanto, não póde delegar aqtillo que elle 
mesmo não possue_ 

As moçõ~s. no t·egimen que adopt<\mos, siic 
simples actos de cortezia ao g-overno e 
nunca. votos de con!laoça, e muito menos, 
delegação de attrib'.lições extraordlnarins. 

Comprehendeis perfeitamente que, si fosse 
possível semelhante .delegacão, o Congresso 
poderia. tronsformD.r a fõrm:t de governo re
'JlUblie:tnR federotivn, t<d como esto.tuiu a 
Constituiçfio, em governo dictatoriul e abso
luto ; - e umll. tal metamorphose excede 
mesmo os po·Jeres de uma constituinte, se~ 
{!undo expressa disposição do§ 4• do art. 90 
da Constituicão (Apoiados.) 

Eis a sezunda. indicação (lê) : 
< Indicamos que a. commissão de const i

tuição, legislação e justiça d.:1. Camara. dos 
Deputados, ex:.tminautlo as disposiÇó<!s consti
tucionaes e a lei orgnnie\ da justiçn. rl.'1leral 
(deet'eto u. 8!8 de 11 de outubro de 1800) 
emitt<\ o seu pa:re<-.er sobre si, cessudo o es-
tado de sitio, o Supremo Tribunal Ft::dernl 
tem ou não competenci::J. para. oooceder l.a
be.a.t-co,'Pus, quanto ás medidas de repress.'ío 
tomadas pelo Poder Executivo, nos tel'!nos do 
art. 80 da Constituição, bem como si as 
immunidades parlamentareS, de que t\'t\tu. o 
art. 20 da. Constituição, suspendem-se no caso 
de estado de sitio. Sala das sessões, 22 de 
sotP.mbro de 1892.- loliC .TQalluim. f3eabl-a.
Alfredo Fausto Jacques Ouriquc.» 

Senhores, comprellende-se a importancia. 
destn. outra. indicação ; sabe-se que a justiça, 
federal foi creada. e:mctamente como uma 
especie de mediadora entre o Congresso e o 
Poder Executivo. 

Requerido o lwbeas·cO'rpus, em oonsequencia 
das violencías qne supportamos. o Sapremo 

Tribunal Federal negou-o, declarando--a · 
competente_ • m-

_lnterpretou desastradamente a Constau-~ 
çao, e an:luUou~ . 1 

A lei orga~ica. da sua Cl'ea<:íio, segundo se 
vê do a;t. 4,, so exceptua o CllSO, para não 
coucoosao ~~~ lw.beas-c_orpt~s, de crimes mili
t~l'e:; e rmsoes autorJzad;.~s per rnoti V<> rni
htar ; sendo quc a. concessão é permittida em 
todos os outros <:asos. 

Logo, cessando o estado de sitio, e poderQ. ; 
sustentar, com vant:lgem, que durnnte elle ~ 
restituidos os cidadãos ao gozo de oeus d~ 
reitos constitucionaes, o Supremo Tribllll:l\ 
Federr.l tem competencia p!ll'a conceder 114-
beas-corpus, que e a mais salutar e protlcu.~ 
garantia contra :Js violencias do podei'. 

Nestas condições, e11. desejo que n coni
mis~ de legist~çã.o da._Ca.mart\ rJê pare<:er a 
1·esp~1to do segumte ; _s1 é ou não da compe. 
teMI!\ do Supremo Tr1bunai Federal tomar 
conhecimento dos requer-im~ntos de /UJ.b~
corpm, cessado o e:;tMo de sitio. 

Bm rela.ção ü.s irnmuninarles parlamenbtre.s 
isto é. si a suspensão de garantias, ímporti: 
na pet'<ia e suspensd.o das immunidades p;u·
lameo~ares, uão preciso tornar stliente, que 
é pree1so, e procuro sn.lvaguardar e garanth· 
os representantes da Nação C1e novas violen
cias. 

Dese.l o ~ p2co _que a_ qa.mara dos Srs. DP.pu
t'l.dos dectda e d1ga, &1 e possível lldmiHiNe 
que, scmtlo o Poder E:~;ecutivo obrigado a. 
prestar contas ao Parlamento dos motivos qne 
determinaram o estado de sitio, · isto é, sendo 
os representnnt~ da nação j uizes do Po;lcl' 
Executivo, relativamente ao uso de tal attl'i
buiçtw, '[IObS:l. este elimina1• tnes juize5, pren
dendo-os e deportando-os ! (Muito úe·"•; «1JOÍ4-
dos.) 

Ainda mais, procuro saber si o Poder ll~e
cuUvo, porque tal ~ria. a conscquencia iucvl
tavel de tã.o cerebrin:~.doutrina, pó::lenunullar 
o Poder L~gislati-vo n1:1nda.ndo, a pretexto de 
eonspir:l~o. prendere depot·tar seus mcmhro;; 
porquanto bem co:nprellendeis que, si o Po
acr E:reeutivo pôde prencler e deport:ar 6 ou 7 
ou 8 deputados e sen<!dores, põde prender e 
deportar, sob o me.:;mo pretexto, todos os o!e
putados e todos os senadores, isto é, totlo o 
Poder Legislativo. (Muito bem). 

Que bella republica. seria. est:l, si tal fosse 
'~ interprel:üçiio que se devesse dar :J.O art. 20 
da. Constituição, comparado com o art. 80 l 

"ada te:ria ~ invejar, como eloquentemeote 
demonstrou o insii!'ne estadista, o Sr·. l~uy 
Barbosa, ao Imper1o do .M.eio, banhado -pelo 
rio am<lrello ! ! • • • (Muito líern. muito · be111, 
apoiados.) 

Jâ. me consta e corre como certo, qnc ~e 
premetlita novo estado de sitio, logo que ~c 
cnccr:em os trabalhos legisla.tioços. 
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ora, é preciso, a. bem dos interesses <la Re· A C<J.mara apprehende o alcance desta in-
· publica, que possamos estar trauquillos, e dicação. 

que tenhamos a indepeudeacia. nec~ss:u·iu, O ;J.rt. 80 da. Constituição, conferindo ao 
afim de cumprirmos sem receio de violencias Poder Executivo, a attribuição extraordina
as nossas · pessoa.s e direitos, os deveres de ria de poder declarar o estado de sitio, reg
representantes da nação, isto e, que possn.mos triug-io positivamente as medidas de repressãn 
deoassombradamente fiscalisar os a;ctos do de q~e poderia este poder lançar mão, ade
governo, como nos cumpre pela Consti- tençao; e desterro. 
taição. · Mas o Potler Executivo, ultrapassou as 

Sob a ameaça de ·novas deportações e. pri- raias, os limUes que lhe forão taxativamente 
sões, isto é, de novas violencias, bem se com- tnltrca.dos, reformOJldo dictatorialmente of
prehende, quo ficaremos coactos - Melhot• ficiaes do exercito e armu.da e demittindo em~ 
seria dizer que esta Cu.ma.ra deve tornar-se a. pregados vitalícios. 
aate-sn.la do paln.cio de Itamaraty l A n.pprovaçã.o do Congresso aos decretos de 

Todos ajoelh.udos adorando o po·ler dieta- 10 e 12 de abri! não podia ir além dos limites 
tm•íal do 23 de novembt•o! ( AlJoiaclos, muito determinados e delimitados pelo art. 80 da 
uem.) · Constituição, porque, o contrario, seria o 

Si se quer, si se pretende a paz, a tt·.mquil- Congresso revogat· disposiçl:les constitucio
lida.de, a conft•tüernisaçiío. a consolidação da naes, para o que falta~llle conpetencia. 
Repub!ico·, ó preciso que cessenl estes boatos, Desde então, a indicação tem por fim, uma 
que os cidadãos tenham a certeza. de que seus vez apl,)rovada, como não poue deixar de ser, 
direitos e g•rt\ntlas outorgados pela Consti~ convidar o Poder Ex:ecutivo a revogação de 
tuiçã.o, ntio so!Trerii.o violencias, e que os seus actos infringentes da Constituiçã.o, eu
representantes da. na cão não possam se arre- traodo no regimem do respeito as leis da. Re-
cein.r das nmen.ço..s do Poder Executivo. publica. (Apoiados.) 

Passemos á terceira intlicação- Eil-a (lê) : Confio, Sr. presidente, que a Carnara cum-
« Considerando que, segundo o art. 74 õa prira seu dever, Iilostrando, por este modo 

Constituição, os postos, patentes e cargos que procura. fazer respeitar a Constituição da 
inamovíveis são- garantido:; em toda a sua L{epublica .• não se prestando a satisfazer pe
plenitude; quenos odios, nem a ratificar infracçê:ies a 

Considerando que, segundo o art . 80 da lei, e muito menos applaudir actos que terão 
Coastitnição, o Poder Executivo, no caso do o etl'eito de filzer descrer da fórrna de go
estado de sitio, deve restrin.dr-se as medidils Terno que adaptamos. 
de repressão ahi indicadas; ~ Nós continuaremos a. cumprir .o nosso de-

Considerando que, segundo os leis orga ver; continuaremos a defender a Republica. e 
nicas do exercito. bem como as das faculda.ues os interesses da patria contra as inv~ões e 
os officiaes doe:x:e'rcito e da armada não podem, as pretençõe;; da dictadura. 
ser reformados sinão nos casos lii. tax,ltiva- E' mister que n illustre maioria não es
mente determinados, e os lentes uas facul- qoeçn. que se sympathisa com o governo, deve 
dades,sem que preceda processo e julgamento, sympathisar m~:~is com a imagem da. patria; 
por crime cujo maximo da pena seja superior que se é amiga dos actuae~ ministros, deve 
a seis annos de prisiio (art. 55 do Cod. Pen. ser mais amiga da Constituição; q ue.se admira. 
de 18~il, combinado com o art. 55 do3 esta- muito o Vice-Presidente da Republi.ca, deve 
tu tos das faculdades); admirar mais a liberdade • 
. cousideran(lo que a amnistia é e esqueci- A lucta. que empenhamos contra o governo 

mento do acto reputado criminoso, e portanto serà. d'ora avante, como foi até aqui, uma 
tem o e.tieito Iega.l de Cazer cessar todas as lucta·pacifica, constitucional. · 
consequencias do dito acto; . Só queremos vencer dentro .da Constitui-

Indicamos que a commissão de legislação e ç:io. 
justiça., examinando as disposições constitu- E, si, Sr. 'J)residente, nesta lucta da qaal 
eionaes e relativas ao a.ssumpto, dê roarecer: não poderíamos fugir, sob pena de sermos 

Jo, si, alem das medidas de que trata o indignos. de nós. mesmos, desta Camara, e o 
art. 80 da Constituição, póde o Poder Ex- que é mais, do povo que nos elegeu para de
ecutivo lançar mão de outras·extra.ordinarias, fender seus intoresses, e da Republica que 

· abi não previstas ; . estâ. sendo sacrificada e immolada pelo actual 
2°, si potiem subsistir as reformas dos ge- governo, si, digo, nesta campanha toda le

.neraes e officiaes do exercito e armada, bem gal, constitucional e pacifica, formos vencidos, 
como a. demissão dos lentes das faculdades de cahiremos cobe1•tos com essa bandeira, a. da 
direito do Recife e de medicina de:;ta capital. Republica Federativa, que desejamos vêr has; 
-Sala das .sessões, 22 de setembro de 1892. teada. e respeitada em todos . os angulos do 
Jose Joaquim Seabra.- A.l(redo Ernesto Ja- pa.iz; cahiremos satisfeitos, com a consciencia. 
Clfues Ouri!ll'6· » tra.nquilla da termos cumprido os nossos de--

• 
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. veres de cidadãos bra.zileiros, os nossos deve
res de republicanos. (Muito bem, muito bem. 
Palmas c applausos tJO recinto c nas gal.erias, 
O orador e muito comprimmtado. As ser~lloras 
gire occupam as t1·ibunas lançam fiures sobre 
o orador.) 

O Sa. Pru:sl.D~'TE declara que por terem 
sido apresentadas as indicações do Sr. Seabra, 
depois de esgotada a hora. do expediente. ficam 
sobre a mesa afim de serem lidas amanhã. 

Vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes · 

PROJECTOS 

N. iS B-1892 

RedacçiZo do Jn"ojecto n. 78 A do CCl'·rcnte 
anno ql"e esla~elccc os ca~os de competencia 
exclusiva dos poderes fcderaes ou estadaaes 
para resolverem sobre 1Jias de communica
çao fiu1Jiae5 ou terrestres e a.quetles em que 
de'!le haver accordo entre a Uniâ<l e os esta
dos ou dc~tes entre l'i, .. 
O Congresso Nacional decreta. : 
Art. l. • E' da exclusiva competeocia dos 

poderes federaes resolver sobre o estabeleci· 
menta: 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. ' · 

Sa.la das commissões, 22 de setembro d 
!892.-Leoviqildo Filgueiras.-Alcides Lima.e 
-Fróes da CrW;. 

N. 82 A -1892 

A.utori::ra o Governo a reformar no posto de te
nente do cx tinoto corpo do.policia desta eo;llital 
o capitü,~ honorario W! e1.~e·rcito ex-tenente 
desse corpo A1~tonio José .tll.xls. 

A commissão de marinha e guerra, tendo 
examinado por sua vez o projecto n . 82 da 
commissão de fazenda e industria, bem como 
o requerimento e mais papeis que dirigiu ao 
Congresso Nacional o capitão honorario do 
exercito Antonio José Alves, pedindo ps.ra. ser 
considerado reformado do corpo militar de 
po.ijcia desta capital ao qual pertencia, alle
gantlo os serviços prestados no mesmo corpo 
na campanha do Pa.ragu.ay e em <!ommissões 
militares do Ministerio da Guerra,reconheceu 
a mesma commissão os direitos que assistem 
ao peticionaria e entende que póde ser adop- · 
tado o Jlrojecto n . 82 da referi® commissão . 

Sala das commissões, 16 de setembro de 
1892.- o relator, MarcitlnO de 'Prfaqallu:res.
Pauia. Argollo. - M . Valladao.- Barão de 
S . Marcos. 

N. 82- 189-2 
1•, das vias de communicação. fl.uviaes ou 

terrestres, constantes do plano geral de via
ção que for adaptado pelo Congresso ; 

2", de todas asr outras que futuramente Ao Congresso Nacional recorreu o ex·te-
forem, por decreto emanado do Poder Legis- nente do corpo de policia desta capital, capi
lativo, consideradas de utilida.de nacional :por tão honorario do exercito, Antonio José Alves, 
satisfazerem a necessidades estrategica.s ou pedindo contagem de tempo e reforma como 
correspooderem a. elevados interesses de ordem reparação á. grave injustiça que diz, em sua 
política. ou administrativa . -petição ora sujeita ao exame da commissão. 

Art . 2. o Em todos os mais casos aquella haver solfrido, :por ter sido demittido de 
competencia é dos poderes estadoaes. tenente do citado corpo. 

Art. 3. o Qua.rido o melhoramento in teres- Instruem a petição diversos documentos com 
sar a .ma.is de um estado, sobre elle resol· os quaes prova o supplica.nte contar mais de 
verão os governos respectivos. 24 annos de serviço publico, dos quaes tres 

Art . 4.• Além das vias . de communicação annos:l mez e 23 dias são de campanha ilo 
de que trata o art. 1", poderá a União esta- Pa.raguay ; 14 annos, 10 mezes e 14 dias, no 
belecer ou auxiliar o: estabelecimento de ou- corpo de policia, onde percorreu todos os pos
tras, precedendo, neste caso, accordo com os tos de soldado ate tenente; e 6 annos e 15 dias, 

· poderes competentes dos estados ou do estado em serviço de conselhos de guerra, no quar- · 
a que possam ellas interessar. . tel-general. depois de ter sido demittido e em 

Poderá ta.mbem permittir que as linhas a inspecção de sa.ude julgadõ incapaz do serviço 
que se refere o mesmo arti.,no sejam esta.bele- do exercito pela .junta. medica. militar • . 
cidas por conta de um ou mais estados in- . O supplicantejulga que esses serviços dão
teressados, celebrando, para isso, com os go- lhe direito a reforma e pede-a., attenta.s as 
.vernos respectivos, . convenios pelos quaes circumsta.ncia.s a.normaes e violentas em que 
fiquem garantidas a uniformidade de a.dmi- se achou envolvido ao ser demitti.do. 
nistra.çã.o e outras conveniencias de caracter E. com effeito, situação má, situação in-
federa.!. · commoda ·e diffi.cil seria essa. de um: espirito 

Paragra.pho uoico. Taes accordos e conve- não a.fl'eito aos Jl3.radoxos e anomalias. Con
nios, sempre celebrados pelo Poder Executivo, trariedad.es e d~ostos parecem ter in.finido 
só crea.m. obrigações para. a União, depois de bastante no .espirJto do suJlplica.nte, quê'não 
~ pprovados pelo Con.,"l'esso Nacional. . podia comprebender como se· o~igava. um ca-.. . . . 
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piiio.coui as suas divisas, embora de honora~ 
rio, ganhas na · campanha, fazer serviço dé 
alferes . .Appa.receram as rus~ e desavenças 

·.rom o major do corpo e essas motivaram por 
fim . u~ conselho de investigação, que foi 
truncado talvez para. não se pôr em· evidencia. 
qué o maJor tambem era culpado. 
Examinando-se cuidadosamente a fé de 

· ofliclo, não é diflicil reconhecer-se que o sup
plicante, já. como praça de pret. e já. como 
·ol!l.clal, .sempre se houve com. altivez, mas 
merecendo continuadamente a · estima. de 
seus superiores, sem o que não será possível 
explicar-se . a. ascensão gradat iva. em wdos os 
'P~Stos· de .inferior, desde soldado, sua pri
meira. praça. como vo1untario em 5 de março 
de 1857, a.té sargento aJuda.nte, em 11 de 
julho de' 1860, e isto intermeiado de prisões e 
1'800.-ixamentos, seguidos de reintegrações e 
.atéaccessos a nov.as graduações após succes-
sivos· reeligajamentos. . 
. Alcançou ser promovido por decreto. a alfe
res do corpo de policia, seguindo de}lOis para 
& campanha do. Pa.raguay a 22 de outubro de 
!866, onde, por seus serviços, mereceu e obte
. ve ser. cá.pitão honora.rio do exercioo, por de· 
ereto de 10 de novembro de 1869. 
Regr~ando .á patria a I6 de dezembro 

desse mesmo anno, o minjsterio da ·justiça 
ma.ndou-o incluir no corpo de policia. ·a. que 
:pertencia., como alferes, poil! era esse o seu 
J)OSU:l no corpo, em virtude dos avisos de 17 
de março de 1848 e 29 de julho de 1868. 

.A commissão entende, pois, .que.é·attendi· 
vel a recla.ma.Qão do supplicante e que & Ca· 
mara bem fará. adaptando o seguinte pro
jacto de lei : _ 

· O Congresso Nacional resolve : 
Art . .1. • Fica o Poder Executivo autorisa.do 

a reformar no posto de tenente do extincto 
corJlO de policia desta. capital, na fór~a. da. 
lei vigente, o capitão honora.rio do exereito, 
ex-tenente desse corpo, Antonio José .Alves. 

.Art. 2.0 Para os atreitos da reforma é con
tado ao mesmo Antonio José .Alves .o tempo 
decorrido de 15 de maio de 1872 a 30 de maio 
de 1878, em que serviu nos conselhos de. 
guerra do quartel general, e bem ' a.'!!Sim"ode 
22 de outubro de 1866 a 16 de dezembro . de 
1869, contado este pelo dobro, na fórma da 
lei, por ser serviço de campanha.. 

.Art." 3.• Revoga.m-se as disposições em con-
trario. · 

Sala dasc~mmissões, l8dejulhode 1892.:
Mursa, pres1dente.-Be:z.erri~, relator.- Bel
tarmino Carneiro,-Eàuordo GonçalTJes.-Tho· 
ma; Deifino.-Horacio COsta • 

N. 122 B---: 1992 

Reda,cçiio powa 3• dísaussrio das 6mendas da CG~ 
mara do$ DcputQ.dos ao projecto n~ 271 de 
1892 .,inda do Senado (sessM e:zmoa.ordi?IQ.
r!a), qm ract"ga,ni:ra. o Supremo Tribunal Mi- · 
l1ta.r. 

Emendas da Ca.mara. dos. Deputados a.o. pro
jacto do senado n. 271 de 1892 (sessão ex
traordinaria.) 

Com esh anomalia de ser capitão honora
rio e ter de fazer serViço de · alferes é que 
. Dão contava. o supplicante; todavia continuou 
a serVir como alferes sempre contrariado e 
. septpre r~la.rriando, sendo promovido a. tenen
. teem·4 de ma.io de 1870. Em consequencia. No art. I. o .A' palavra- millta:r...,.. aoores
de novas reclamações, por aviso do ministerio cente-'se-que terá sua séde na Capital Fede· 
da. justiÇa. de 29 de dezembro foi-lhe appli- ra1- e à pa.la.vra. - ·membros- accresceilte· . 
. cada. a lei de precedencia, lei n. 1843 de 6 qe se- vita.lici<l'õ. · 
·Oiltubro de 1870. · No art. 2.• Em logar das palavras do 
. Preso para responder a . conselho de inves- final; · · 
tigação a 9 de dezembro de 1871, foi demitti- « De entre os magistrados em disponibili
~o de officiil.l de policia por decreto de 19 de da.·ie que contarem mais de quatro. a.nnos de 
Janeiro de 1872, tendO-se previamente tran- .exercício ». diga-se: « De entre os auditores 
· cado o. conselho. · .. . de guerra e de marinha. com exercício .desse 

Qualquer que tenha. sido a. convenienciíi. do cargo ou do de juiz: de direito . por ina.is ·de . 
lllrviço qU:e.ba.ja. motivado o acto que privou quatro annos e, na. falta de auditores nestas 
o capitãO honorari~ do exEjroito Antonio José condições, de entre os magistrados em dispo
Alves do seu posto de tenente do corpó de nibilidade que contarem mais daquelle 
.POlicia., é fóra. de duvida que elle supplicante tempo. ~ · . 
~ serviços quê não :Podem ser olvida.doa, não No § 6. • Snbstitua.·se a. palavra. - passar-
1!0 quanto ao_tempo; como principalmente pela. por -- mandar expedir. 
natureza. de!les . E demais o supplieante apre- O art. 6.• SubStitua-se pelo seguinte:. -
a~nta. ainda a seu favor o exemplo recente de Nos casos em que possa. ter applica.c;ão a pene; 
1lllld outro seu CQmpanheiro tambem elimina" ca}Jital, o tribunal não furiccionará. sem & 
o daquelle corp(), reformado ri~ de bom~i- presença. de tres juizes togados e de cinco ge· 

,.lOS, onde se· lhe contou. o tempo de sel'Vlço neraes, pelo menos. · 
qu~ :t~restou,, coín<i' o supplfcante; no corpo de · Ao p~pho .nnico. Aeeresoonte-se:..,.. de . 
llOlici~&, · ·. ·· conforJXUdade com o art. 2•. ·· 

~mara ·v. v 

~ ! .. .. -. . • 
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O paragrapho tmico. Substitua-se pelo' se- . referentes aos §§ 5° e 6° do artigo antecedente, 
guinte : e será compostq pelo menos de cinco· m.emb1'0s 

As decisões do tribunal serão tornadas por militares . 
maioria de votos, assignando-se com parecer, Art - 5. o Para conhecimento e decisão dos 
em separado, nas consultas, os que forem processos criminaes, o Supremo Tribunal Mi- · 
votos divergentes e nas sentenças com a pa- litar só funccionará com a presença de sete 
lavra - vencido - fundamentando-a ou de seus membros, pelo menos, elos quaes ·cinco 
não. generaes e dous juizes togados. · 

O art. 11. Substituar-se pelo seguinte : Art . 6. 0 Nos casos em que possa ser appli-
. O secretario será general ou official supe- cada a pena de 30 annos de prisão, o tribunal 

rior do exercito ou da armada e nomeado pelo só funccionará achando-se presentes os tres 
o11efe do Estado, sob proposta elo tribunal, e juizes togados e cinco membros militares. 
este nomeara os demais empregados da secre- Paragrapho .unico . Si succeder que falte 
taria . por impedimento ou por molestia um dos 

· Accrescente-se onde convier: juizes togados, o presidente do tribunal requi-
Os membros do Supremo Tribunal Militar sitará elo governo um que o substitua provi-

não vitalícios. (Constituição, art. 77§ 1°.) soriamente. 
Sala das commissões, 21 ele setembro de Art · 7 · o Presiclir<l. o Supremo Tribun'al Mi· 

1892. _ França Cm·vatho, relator. - Chagas litar o general mais graduado que ·delle fizer 
Lo bato ._ Glicel·io. _ Dutra Nicacio. _ A. parte ; em sua falta as sessões serão presididas 
Guanabara. - Casimira Junior. - c. Pa- pelo mais graduado dos que se acharem p.re-
leua. sentes. 

Projecto do Senado n. 271 de 1892 reorgani
zando o Supremo Tribunal Militar 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o O Supremo Tribunal Mi!itar será 

composto de 15 membros, sendo oito do exer
cito e quatro da armacla, e tres juizes to-
gados . . 

Art. 8. o O tribunal tera uma . secretaria, 
cujo pessoal será composto ele um secretario,. 
quatro officiaes, um porteiro, dous contínuos 
e dous serventes, praças reformadas. 

Art . 9 . o O presidente terá voto de quali
dade. 

§ 1. 0 Terá particular cuidado em que o se
cretario e pessoas sujeitas ao tribunal cum
pram os seus deveres. 

§ 2. o Distribuirá o serviço pelos membros. 
militares e juizes togados . 

§ 3.0 Rubricará com óutros membros os 
avisos que emanarem do governo. 

Art.2." A nomeação dos membros elo tribu
na,l será feita pelo Presidente da Republíca · 
a dos. membros militares, de entre os officiae~ 
generaes effectivos dos quadros do exercito e 
da armada, e a dos juizes togados ele entre OS . DOS MEMBROS DO SUPREMO TRIBUNAL llfiLlTAR 
magistrados. em disponibilidade que contarem 
mais ele quatro annos de· exerc.icio. . · 

Art. 3. o Compete a este tribunal: 
l o, estabelecer a fôrma processual militar 

emquanto a 1mtteria não ibr regulada em lei · 
2•, julgar em segunda, e ultima instanci~{ 

todos os crimes militares como taes capitu
lados nas leis em vigor ; 

3", communicar ao governo, para este pro
ceder na fórma ela lei, contrlt os individuos 
que, pelo exame dos l)rocessos, se verificar 
estarem indiciados em crime milita,r ; 

4°, processar e julgar os oificiaes generaes 
ele terra e mar nos crimes militares ; 

(t 

Art. 10. Todos os membros prometterão
no acto de tomar posse do logar, sob sua pa
h vra de honra: 1°, cumprir conscienciosa
mente as 8Uas obrigações; 2•, guardar invio
la vel segredo sobre o que se tratar nas sessões, 
quando o sigillo 1br resolvido pelo tribu
nal. 

Paragra1Jho uni co . O tribunal firmarà o 
que se vencer por maioria de votos, assignan
clo todos, ainda os que forem voto em con
trai'io, ficando só a liberdade a cada um ele 
declarar nas consultas o seu parecer . 

DO SECRETARIO 5", consultar com seu parecer as questões 
que lhe forem a,ffectas pelo Presidente da Re
publica sobre economià., dis:;iplimL, uireitos Art . li. O secretario será oificial do exer
e deveres das for<;as de terra e mar e classes cito ou quem possua a.s habilitações úecessa
annexas; rias e os demais requisitos in dispensa v eis para 

6°, passar as patentes militarés dos officiaes o desempenho elo càrgo. 
etfectivos, reformados, honorarios e classes § 1." Na presença, elo presidente, farà a pro· 
annexas. messa que ützem os membros do tribunal no 

Art . 4. o O Supremo Trjbunal Militar terá I acto ela posse. 
st~<t..'> sessões nos dias determinados no respe- § 2 . o H.eceberá todos osrequerimentos e pa
ctJvo rogunento, para tratar elos assumptos peis n"secretaria e os separarà por ordem . 
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§ 3. o Será. quem leia e proponha. nas sessões patentes e mais va.ntagens em etl'~Uvo sel'-
do trlbunal. todos oJ requertmetl~ e demais viço do exercito. . 
papeis e que nelles lance o despach·-.; obsér· · Art. 14. O.s juizes togados perceberão ven
vando as ordens determinadas. cimentosiguaes aos dos m mbros da Córte de 

§ 4.0 Passarâ patentes, subscrevendo·:lS e Appellacão da Cn.pital Feder-J.l. 
assignando-as, passara certldõe3 por de3pa.~ho Art. J5. O secreta.t·io teró. >enci~nentos de 
do tribunal e tortos os pap;is por elle assi- gan~ral·tl:::· brigada. e os demais empregados 
gnados ter-lo fé "PUhliC'a, os que a.ctualrpente percebem. . 

!I;; ... MinuW.rà as consult.-IS qu 1 tiverem de · Art. 16: ·O.Snpremo Tribun(ll Militar or· 
subir ao Presidente d 11 Repul:>li~, as quaes ga.nisará a suà. respectiva secretaria., f.11.endo 
apresentará ao tribunal po.ra. serem assignar as nomeaç':es dos respectivos empregados, e 
da.s, . . . . confeccionnrà. um regUlamento interno par& 

§ 6. • Abrirá no tribunal todos os papeis que seus trabalhos . 
11. e! !e forem dirigidos. Art. 17. S~ respeitados os direioos adqui· 

§ 7.° Fisca.liza.rá. o cartorio do tribunal, que ridos 'pelos actuaes membros do Conselho Su
ftcará. a. ca.rgo e sob a. responsabilidade de um premo Militar e de Justiça, empregados da. 

· dos o!Dcia.e~. fazendo com que todos os p!Lpeis respectiva. secreta.ria., p:lSaando todos nos cal'
e livro; sB,)am a.bi conservados com o mo.ximo gos que oc:cupa.m paro. o Supremo Tribuna.l 
cnidado. Militar, mas s;~m os titulos nobilia.rchicos ou 

§ 8. o Dlstribulni. pelos officia.-•s da secreta- de conselho que :porventura. gozem. 
rio. os livros d~ registro de pa.ten~,consultas, Senado Federal. 13 de janeiro de 18.92.
resoluçlles, a~m~, ordens do tnbun~l e re~ Prudente J. de Moraes B,.r,.os, viee-presi
Jl9Sta8; e a~1m ta.mbem todo o ma.ts ~xpe· dente.-Toau Pedro Belfort Vieira, 1• secre
diente, recommendando-lhes que o serv1ço se • t:l.rio.-(Tit Di•li: Goulart, 2• seeretarlo. -
faca com limpeza.. sem se &faltarem dos mo-. Jaa, Soa1·e~ Ne!11a. 3·> secretario.- Man11et 
deloa adaptados e estabelecidos pelo tribu- Be;e~·ra rJe Alouzu;rque Ju11ior, 4o se~retario. 
n~. . . 

§9.• Não rooebsrâ. emolumento algum das N. 140 o- 1892 .. 

1§~~: Abrirá e encerrara o livro do ponto 
dos emprilgados. 

§ 11. COnfeccion3..rà. a minuta da a.eta que, 
deJnis de approvada. em sessão, set·.i. lançada. 
em livro especial por um dos officia.es. 

Tanto o original como o lançamento sarão per elle o.utllentica,dos. 
§ 12. Haverá um protocollo onde ser-:io 

a.verbados todos os documentos e processos que 
transitarem pelo cartorio. 

§ 13, : 0 secretario se.-à. substítuiuo, nos 
impedimenros temporarlos, por um olHcial 
p:'llvia.meilte de>igna.do pelo presidente do 
k'ibunal. 

Art. ·12. Os offieiacs da secretario. farão, na. 

Emcndw> d? ScnC~Jào a? prr,~cto . 4; ~mal'a. dos 
D;put .u11s .n. 140 _(}do ~ut·r~nte ~tLn?, · q't~e 
fixa a de.•pe3a d.1 Mtt>Luterw da. M.J.rm!1a pal'iL -
<> ex.,.,.cica~ àJ 1893 

A commiss!io· de orca.mento, tenc:\o e::tami· 
nado acurada.mente o.s emendas do Senado :~. 
proposição desta cama.ra, que fixa. a despeza. 
do Ministerio da Marinha. para. 1893, é de pa
recer que essas emendas sejam adaptadas. 

Sa.Ia; das commissõas. 22 de setembro de 
1892.-.il'Iorae< B:J.rros.-Leopoldo ck BulhlJe.~. 
-· Arthur Rios. - Leite Oiticica.-· AJ.meida. 
Not]UtJlrà.- Seoerino l'ieira, 

Emendas do Senado ó. proposição da Ca.mara. 
-.dos Deputados n. 140 O de 1892 

pre,en;a. do presidente do tribunal, a. mesma Ao n. 4. Conselho Supremo : 
promessa. prescripta ~ra o secretario. . Em vez de 35:~!"~, diga-se 36:618$. 

§ l.• Serãoimmediatamente sujeitos ao~ conforme a. proposta. 
!ll'etario .e; como este, se acharão na secretaria Ao o. · J 2. Arsenaes : 
tOO.os os diaa uteis, e della. $e ratirarão ás Accrescente-se : E9cola de· machin.ist.as do 
horas marcadas no 1:-egula.mento, salvo proro· Paro 15:00C$000. 
gaçã.o por conveniencio. de servico. . . Em. vez de 2.920:868$-diga-se 2.935:868$. 
. § _2 .. • Os óffi.cia.es ~:H~retario.·se sujeitnr.ão Ao n. 13. capitanias de. port05 : 
mteiramente a. db"tr1bUiçao do tl"ci!Jo.lho. fma. Accrescente-se : inctu .. I>e o :mgmento de 
pei~ secpetario, ca~do a. uin deúes, .por 25 • f o nos· vencimentOs do pessool' dá pra.ti
~aça.o do secretario, a gua.rdn. do arch1 vo, cagem da. barra do R.io Grande do Sut •· e em 

t 
,osQS ~ovels e utensili!l'! partencentza a.o Vez de 250:398$.?00. di~-se-268:~00. 

nbunai, . . · Ao n. 18. R.elormnllos : · ·· · · 
fs!Jt~t. 13. Os membrm militares do tribunal~ Diga-se - 636:097$J36...;.. em \'eZ de-- ..• . ·• 
~ D9 Y~!n,~nt~ co~ndentes ás ·_suas·. 336~$3?6. . _ _ _ · - : · .· . .. : . .. \ ,. ·.·· ' . . . . . . . 
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Accrescente-se a.o artigo da. proposição : 
Melboramenro, conservação e balisamento 

dos porto!!, 200:000$000. 
Senado Federal, 21 de setem' ~e 1892.-

Pru!:lente~ !. ele Moraes Barr'Q~, , ice-pre,i
dente.-.Toi!o Ped'f'O BelfoN Víei'f'a, 10 secre
t.ario.-Ga Dirai~ Gou~art, 2• secreta.rio.-A.n
tonio · Nícoltio Monleil'o Baena, 3• secretario.
Thomaz .RodriQUCS da Cruz, 4° secretario. 

"Projecto da. Ca.mara. dos Deputados n. 140 C 
de 1892, que fixa. a des_pe&a do Miniscerio 
da· Màrinha. para o exerrocío de 1893 

15. Hospita.es (idem idem)., 
16. Repartição da. Carta Ma

iitima. do Brazil ; ele-
vada a verba de mais 
61:928$ po.ra. augmen· 
to da.s · gra.tltlcacõeS 
dos pharoleiros ••.•.. 

17. Escola Naval (como na; 
proposta.) .......... .. 

18. Reformados (idem idem) 
19. Obras: deduzida a quan

tia de 200:000$000 .••• 
20. Etapas {como na pro-

posta) ••...•.....••.• 
O Congresso Nacional decreta : 2!. Armamento (idem idem) 
Ar~igo. E• o governo a.utorisa.do a despen- 22. M~niç.ões de bocca (idem 

der. com os· diversos serviços do Miniaterio da. 1d~m). · ·. · ........... . 
Marinha. à quantia de...... 15.486:755$310 23. M~mçoes navaes (1dem 

A saber : 24 .. M!~:Ji 'd~ ·c~ri~trücÇi~ 
I. Secretaria. de Estado · naval (idem idem) •.. 

(como na. proposta) •• , 139:750$000 25. Combustível (idem idem) 
2. Conselho Naval (idem 26. Fretes, tratamento de 

. idem)................ 28:400$000 praças, enterros, dif-
3. Quartel-General (idem fereDças de ·cambio e · 
· ideml • • • . . • . • . • • • • . • • 80: 663$000 oomm.issões de saques 
4. Conselho ··supremo, de- (idem idem);., •• , ••. 

duzi.da a. quantia de 27. Eventuaes : elevada a 
1:40 .. 00, abonada. no verba. de mais 50:000$ 
exerolcio p&ssa.do para por estar em execução 
'cria.dos ..... :........ · 35:215$200 a. nova ta.bella. das aju-

5. Contadoria. : alterado o das de custo e por te-
pessoal . da seguinte rem-se augmentado 
fór.ma: 8 primeiros es· os precos das passa-
cripturarios 38: 400$, gens ..•.•.•.•..••.•. 

243:103$600 

403:560$000 

199:852~000 
336:097$336 

300 :000$000 

365~00 
100:000.:,000 

. 2.470:908$000 

700:000$000 

700: ooo.sooo 
300:000~'000 

60:000$000 

200:000$000 
8 segundos escriptu· · · · · 
mrios 28:800$,. 12 ·:: :·: :·:::: :::::: ::: ::: :·:::: ::: ~:::::::::::: 
terceiros escriptura

.. riOS· 28:SOQ$00Q ...... 
ô .•. Commissariado Geral 

· (idem idem) .••• : .•.• 
7. Andit<lria. (idem idem). 

158:350$000 

40:600$000 
' ll :350$000 

Paragrapbo unico. O ·gov-erno d&xa.ci de 
prover, .desde já, ás vagas das praça.s que 1 existem no batalhão .na vai e a.s que se forem 
abrindo a. te a extincçã.o rotal dú mesmo. 

8. Corpo da armada.. e o las
. · ses. a.nnexas (idem 

idenn) •.......... ;.... 1.638:080$000 
9. Batalhão naval : dedu

zida. a. quantia · de 
100:()()()$,pelo nã.opre
enchimento das ~as 
a.Ctualmente existen
tes e · dás que forem 

Camara dos Deputados, ô de setembro de 
1892.-Joãa Lopes Ferreira Fiih,, presidente. 
-A11tonio A:;tredo, lo secretario.- Antonio 
Borge~ de Athayde Juniar, 2• secretario. 

da.ndo-se no mesmo 
batalhão.: .•. ;~ ...... 

. 10. C9rpo de marinheiros 
· na.cionaes (como na 

·. , proposta.) ...... : ~ . ; •• 
11. Compa.nlúa de iiivalidos 

· (i.dení Idem F- ... ~ .. -
12 .... ~ena.es (idem idem) .. 

· -13. capitanias· dê ·portos 
. (idem idem} .•••..•.• 
14.. Força naval {idenn idem) 

123:596$()00 

N. 151 B -.1892 

Redacção para a Ja discld$lio ào pr~jeato n. i 5 i 
de 1. 8 9 t! q M or&a> uma. oo!onia · éarrcccioM! 
•w pm;prio nacional «Faze,ula, da BoiJ. Vista•, 
e c.,p!cifica o:> mdi1>iduos que a ella. podem si!!' 
.-eoolhidos. · ·•· 

1.194:03-2$00{) O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1. • A crea.ção de uma. cololiia correc-

63:226$750 cio .. nar.· no prop. rio naéional-Fazenda. da BOa' 
2. 920:86.8$000 Vista.:-, e:xis.tente na Pa.rahyba. do Sul, parai 

. · . correcção. pelo t~abalho, ·dos vadios, vaga
. 256:396$500 bundas e· ca.poeira.S que forem eneontrados, e 

2.482:341$924 como ta.es processados na C!tpitaJ Federal. 
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Art. 2:o São oomprehendidos nessas classeis: 
§r. o~ individuas de qualquer dos sexos e 

qualquer idade que, não estando sujeitos ao 
poo.er paterno ou sob a. direcção de tutores 
ou curadores, sem meios de subsistencia., por 
fortuna. propria, ou profissão, arte; oftlcio, 
occupa.ção legai e honeSta._ em que ganhem a 
vida, vaga:rem pela. cidade na ociosidade ; · 

Art. 10. Revogam~ as disposições em con
trario. 

Sala das commwões, 21 de eetembro de 
1892.-Glictrto.-C. Paletta.-.França Car11a· 
lho,- Aldndo. Guanabara,- ChtuJa• Lobtlto. 
--casimiro Junior -Dutra Nicacia. 

N. 164 A,- 1892 . 
·· § 2. • Os que, por habito, andarem armados 

em correria.s,}lrovocando tumultos e incutin- Auto>"i~a o go~crno a abnr concuT7'encia publica 
do 0 terror, ·qll8r ·aproveitando 0 movimento ·para um projecto de monumento á- memoric» 
da população em festas e solem.nidades pu- do precursor· àa Republi&t- ·no Brazil, alferes 
~li•~s. quer em ...,.,nifesta"Õe8 "e regosl·J·O e Joagüim Jo$é da. Silva X<WÜr -o.l"irade'R.te$1 

u ._... • ....., ~ u e· C>'b. pl'cmios aos dous m.elhorcs projec!os 
reuniões popnla.res ou outras quaesquer cir· cl(}.$3ifioaclos 

. eumstancla.s; 
+- b d A' commissão de orça.m_ento foi enviado o 

§ 3.• Os que, ...,ndo que ra o os termos de projecto n. 164, deste anuo, que autoriza o· 
bem-viver em que se hajam obrigado a tra.- Poder Executivo a abrir concurrencia publico. 
~ba.r, manifesta.r~m in~n~ _de yiver no pnrn um projecto de monumento á memotia. 
0010, ou exercendo _mdustrJa 1lliclt.a, 1mmora.l do immortal ~recursor e martyr da Repu
ou vedada. pelas lelS. blica no Braz1l -alferes Joaquim José da. ' 

Arl. ·3.0 No julga.mento dos factos, a que Silva Xavier- o Tiradentes, -e crêa. premios· 
se refere este [ll'Ojecfi!, seguir-se·ha._o proce.sso aos doos melhores projectos classificados. 
adoptado perante as Juntas correcc10na.es nos A comnússão, intimamente compenetrada. 
delictos, que ca.bem em ma alçada, podendo dos intuitos dos illuatres ·autores dei projeBto 
o juiz entre os limites minimo e ma.ximo de a que se refere, é de parecer que, urgente- · 
seis mezes a dous a.nnos fixar o tempo da. re-· inente entre elle na ordem dos traba-lh_os e 
~idencia na. oolonia., tendo em consideração a :seja adaptado. . · 
1da.de 8 0 sexo do processado. · :. , Sala das commissões, 22 de setembro de 
~pho unico. Não se _com_preh~n~em -1892.- Moraes Barros.-J?emet_rfõ_' Ribeiro. · 

nesta le1 os faeros que, pela leg1slaçao crwmal -Almeida Nogueira.- Leite ÚlhC1ca.- Ar
e penal, são definidos e sujeitos a. maior pena- th.ur Rios.- Aristides Maia:~ Leopoldo de 
lidada abi estabelecida. -Bulhões. 

Art. 4.0 Além dos _tribalhos. a.gr'icolas, es
tabelecer-se-hão na colonia fabricas, ou . om N~ 164 - 1-892 · 

cinas, de modo a serem aproveitadas as a.ptl- o Congresso Na.cloual decreta : 
dões e ·serviços dos condemnados, tendo-se em Al't. l.• F"tn'a"' Pole" Executivo autorizado cGnsideração o sexo e a idade. - v • 

a abrir concin·rencia publi•a para um projecto 
Art. 5.0 Do prOducto do trabalho, que con· de monumento à memoria do ímmorta.l·pre

stituká. uma. das fontes de receita. da· colonia, cursor e ·mnrtyr da &e publica. no Brazil-3.1-
se reservará uma parte, calculada segunda o reres Joaquim José da Silva Xavier- o Tira.:. 

t nde esforço · de cada. correooiona.J., para d t · - d ull , , . t en es. . . ormaçao e pec o que ~e sera en regue no . Art. 2. o . o monumento serà. erjgido no local 
acto da sua sahida. · · do· supplicio. . - · · . · · 
. Art. 6.o As autoridades polici!I<!S auxili~ Art. 3.0 -Serão concedidos premios aos dons 

rão a. a4ministraçã.o da colo$, ~nto q-çta.nto melhores ·projectos em desenho : . de 13:0qü$
f9r il.ecessa.rio para. a. conservação· da boa or- ao primeiro e de 7:000$ ao segundo _'clas..c:ift• ' 
dem e _regularidade do_serviço da. eolónia.. ca.do. . .. ' . 

Art. 7.• o governo expedirá os regulamen- Art. 4.• Ficam re-vogadas as disposições em 
tos necessa.rios á. boa. execução desta lei e or- eontrorio. · · ' . ' . 
g&.nisacão administrativa da. colonia, devendo Sala dà.s sessõeS, 4 d~ jUlho de 1892~ · 4~ dà . 
desde já. despender até á quantia. de 89:000$000. Republica.-Jose Bevilaqua. ~Sampaio Fer- · 

- Art. 8.0 Acomminaçã.o dessas penas é , da raz . -Bezerril.-JotloLopes:-Fr~dericaBQr· _ 
eompetencia. das-juntas correcciona.es. . ges.-G011çaM de Lagos.-Marciano rle Ma-

Art. 9.0 Os. estados poderão· fundar á.. sua. gaihaes.- Erieo .Coelho:- Jqaqui_m . P~~ 
·custa. ·colonias correcci.ona.es agrícolas· na con· &uco.-Ferreira BrandiLo.-Cesaria Motta Ju
fol'lllidade ditos disposi~ desta. lei; :correndo_ nior.-A. $tockler.~..tthayde-Junior_.-Joa(}· 

. sómentb a despeza por conta. da. União, q~- Avellar.-Nilo ]>eçanha.-Vr.ba1_1:0 Mar~.!. 
do nas leis a.nnua.s se votar_ verba. especial ~Mursa.-Le.oneJ -F1lh.o.-B,·a:,iUo-!Ios S.an-
p:a.ra; ellall. to$ . -'-Matta Bacellar .• - D:uimiro _lufliM_ • ..;..;. · · 
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Almi,~o Aff(mso.-l't'Jo d:J Pm·lo.-M. VttT
larlt1o.-Fefi ,fHJllo F,·eire -lntio Lui:.-Cost'.Z 
Mac'har/.n.- Glictn·ln,...;... L'I·~~·~ M'Jtlct'.-Dio
,ay.•i.? Cetql'eirtt.- Pa!leta. - '\<"~cl!i - JuU • 
Mesgui-'a.-AI.ftetto E'lis.-P.Jufim:; CJrlos.
Ar.istides M"ia, 

N. 171 A-I8Q2 

-Aittnri;d o g 1l~mo a mamdar abt•ir 01not,rlo 
public• no p.;~i$ c 110 e•tr:J->·g~iro para. , pro· 

· j~et? da estutir,a de B~njami;•· C"n.<l.ant c a 
do.~pmrlcr pa•·'• c~<O fim até a sonuna de 
30:000$ . .: dá otttras provid:ncia.: 

A' commissão de orça.mento foi enviado 
o projecto n. 171 ueste nnno. que autoriza 
o POder Executivo a. mandar abrir concurso 
publico, no pa.iz e no PStra.ngeiro, para. . o 
projecto da estatua de Benjamin Constant e 
1\ despen1ler para. esse fim até á ~omma. de 
30:000$()()0, 

Da acC(>rdo com o3 . consiurrandos que pre
cedem •o ieferidl) pro,iecto, a commi•siio é de 
parecer que deve esta urgenteme ·te entrar 
na ordem dos tralia.lhus e ser adaptado. 

Sala das commissões,22 de set~mbro de 1892. 
-Moraes B.,rrus.- Demetrio IUbeu·fl, -Al. 
meidr1 lrogul!ira.-Àrthur Rios.-l.eile 0'ti. 
cica,.-:,.Aristldes Maia.-l.eop)ldo ds BulhOú. 

N. 171- 18G2 

Arl. 2.• Rovogam-se o.s dlapàBiQÕéS em con· 
tra.rio. 

Sala da.s· reseõe;;, 24 da julho de 1892.
Urbann Maréondes ....... Demetrio 1Ulleí1'o . .... 
AllvJ.yde J,mior.-Jfalta Bacellar, -AZmlná 
A•t:ares Affunllo .-....AnCõnio Olyrnho """ Oe1 •rio 
·.3{ot:a Junior -.4Miba! Falcao.-Ga't'cla Pi
res . ...;.Atfredo Ei.lís.-Erico Coelko.-A. Slo· 
ckl~1· , _.patdu Al'gollo. -A. Guana.lmt'a,~Be· 
;crrit,-Sampaio Ferra.:. -A~er~do, 

N. 177 A--1892 

Sub titutivo aa p•·rjtcto 1~. f 77 

o Congreeso N::\Ciona.l decreta.: 
Art. I. • As faeuldn.des ou institutos tle 

curso supêrlol' ou ~ocia.l, quer liv1'69; quer 
omeiaes, são comp!!tentes para verificar por 
qualquer. dos modos em seguida decla.rad~, as 
lia.bilita.ções dos que pr~:>tenderem a. III&tr•cula 
no~ seus cursas: . 

§ I.• Por via. de um jury de suo. escolha, 
que eUi prato determinado, ~ente ao 
designado paro. as matriculas.

1
iulgue, em um 

exame geral, do merecimento mtellectual dos 
candidatos, e a.tt~>.ste as halJili~es. dos. que 
forem julga.dos <!apâtes de seguir o cur&o 
eutJerior. 

s 2. • Pô~ meio dé flsoo.l ou fl!eaes loc11.es, 
tâlllbelll dé Slili tiliiiiettçãCI, 

O Congresso NaCional: Mt. 2. • E$teS fi.sca.é!!; qt1a.ndl:í rllq1leridos 
Con~ídera.n'lo que os votos do Congresso por qualquer esta.leleeimento publico ou par· 

Constituinte, em sessão de 24· de jan~iro de ticular de etlSino secundli.rio, wistirãó aos 
1891 n.inda não foram attendidos em todos os exames termlnaes ou da maJuréza. a que ti
seus Pft'ei:os; verem'de ser submettidos o8 :>lúmn011· c!essé 
· Goilsideranilo que o decreto de 24 de janeiro estabelecímento, P'.lx:& o fim de organisa.r é 
de 1891, emanadó do governo provisorio, remetter á f<Lcilidade ou iJ)Stituto superior, 
interpretando es.~es voto3, ainda. .está sem qúe repre5ehta~e!II, um i'ela.wrió do proéesso 
ext>euçãó em oou a.rt. 1•; e ul!ürr~neias doex<~oltle~tn listá. dosa.tumnos 

Decreta : . a.o més~ó subm~tHdO$, a,puràndó def!t.re t!Sté9 
Art. L• Fica:o l'oder Executivo autorizado a.r.•bçãô dtiS que, a. seu juizo, lbí'etnjlil~doa 

&.mat'ula.t' abl'it' concurso publico,.no pait e nb lta.bilitó.dos .!\ lfiatrictlt& il:i. m(:lectlvá facul" 
et.'tra.ngeirJ, paro o projecto <la eslatua de dade, a03 quaes passará aitl!!!tMo dé hà.bili~ 
}Jetlja.min Coustá.ut e a 1.lespendet' plra esse. to.Çiio, · 
fl.m ate á. som ma. de 30:000$000. Paragrapho unioo, Os ft~ll.'! nilo pod~rão 
· § . 1. • Esse inonumélito serâ levàntado no intervir direêtamente no ex11met inM terw o 

centro do qu •drilate.ro onde teve log-ar a pro- direito de suggerii' ou indicai' e.o jury da ex .. 
çl&mD.Qrio da. Rcpullica.. repre~ent!lndo o ciua.- o.me Ei. IJUI.teria. ali ponto desta, .so~re que, 
dão B~nja.min Constant naquelle momento deseja.m. s~ja ouVido ô examimndô. 
dl!cilivo. . Art . 3. • ús institutos ds cul'SM sl1periores 

· . · § 2.• Q jory _qu~ houver de deci<Ur sobre a ou espécià.e.\i, no uso <ia côfiipetenclâ. qut~ lheil 
e..~lha do prnject.o do monumento será com- ê l'eco_ilheciàil.. I)odêrãO: · . . . 
posto de um repres~nt.ante de cada uma. das 1. • ~beleeei' taxas, que nã.o excedam de 
casas do Congt•esso ~acionai, d~:> 11m membro· 15$ por Cài'íilillá.fu, !llà. inscrtp~ào patá.o et11tnii 
díl ~la. Nacional . de Bellas Arte.~, escolhidô de lla.bllitàção iió Çà..."o. dõ § 1• db átt. · 1•. ou 
.pelo gC?verno da. Un.ião •. de um artista. Lrazi- por qünl•1üéi' êxamit1ã:il6, . '<l,iié · tlvet' d~·. ser · 
!eiro• pi~~:ior ou es::ulp~r, alheio a. essa. e3cola., julgádo ~ô !leli fiSéa.l. no ·•cá.Só do § 2• do 
1b<iicadó -pelUiesn. da _Ga.mfl.ra, e·tle um iul.epto inê~ín'õ à.i'tlj!o. ! . · · . .' . 
J:e!Xl~h~do ~ doutrina. a que àe 1Uia.va · 2.• A tlat instfuêÇõJs que orientem o JilrY 
Benjamin JÇoristant. · · · ~e babilita.ção e .os 1isCa.es no deserol)efiho de 
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sees!o em 22 -de Setembro de .t892. · ~tO· 

. suas fim~. respeitando-se éscrupulosa.mente 
as seguintes regras : 

a) O exame de que trata a presente lei deve 
ser unico e terminal sobre o con.juncto de to
daS as ma.terias do curso secundario, passan
do-se com o a.lumno accidentalmente de uma 
a outra, aproveitando-se todas as relações 
occa.slonaes que entre ellas se ofl'erecerem; 

b) E' a bsolutarnente prohibida a preferencna. 
de rnetho'los, ou a. imposição de programma, 
ou qualquer exigencia. que poss3. originar a. 
tendencla. pa.ro. a uniformisação do ensino nos 
diversos estabelecimentos eecund&rios; 

PD.ragl'llpho unico. Os candidatos que n&o 
forem jutga.dos habilitados ficam com o direito 
de ha.ver metade do. taxa. com que houverem 
contrlbuido. 

Art. 4. 0 A ca.da faculdade ou instituto é 
Uvre admlttlr. ou não. á matricula os candi
dato.> que s.presentsrem sttestados de habili· 
ta.ção veritlciJ.da por outra. t'B.culde.de ou insti-
tuto naciona.l ou estrangeiro. · 

Art. 5.• Revogam-se a.s disposições em con· 
trarlo. 

S. R.-Sala. das sessões da. Cama.ra. dos na.:. 
pulados, 14 de setembro de 1892.- s~,erinõ 
Vieira, 

N~ 186 A - 1892 

&tabcleoJ as p4 na.& á a11pliaar I! o processo 4 ~e
!JI&i l" flJ d·· im: tk rouba c~mm.eetido nas oi;·
cunut.Jnci.~t q11e dctef'mina e dá outnu pro"Di-
d:natu; . · 

A cornmlssão de · constltuiello, Jegislacão 
ejustlcn, li que fol preseote o pl'o:ljecto n. 186 
npraseottidt> peh• Sr. deputado Cltn.gas Loba to, 
é do jillNOor quà o referido projecto seja sub
met tiuo á consideraoão da carnam. 
. S.•ln. dlis se$sMs, 22 !le setembro de 1892. 
':""' G-lirel'io, l'resitleoté.-Dtara . Nicacio, re
lator.- Julio MesqUita.- Ch~gas Lobato,
R·an,a _Car11alho. 

N. 186-1892 

H~ta.~~lco: ·~u pMa~ 16_ appllca.r e . o proilU$0 a se
gu&r no ~l'amc de J'aub; ~ommet!ido M3 oir
cumRtan#as ·qv~ d~tuminlll o dú, autt·tt.s yovi
dcuoíu..• 

O Congrepo Nacional decreta. ; 
· Arh. 1.0 O indi~lclno convencido do <:rime 
de roubo, commettido por meio de escalada, 
118Z1Ía, cha.ves fa.lsa.s ou verdadeiras, a.rrom· 
~amento, entrada. naca.sa.a.lhela., de dia ou de 
ndis~u~. ~tne&CU e vlolencia.s ás passou, . sem 
• tinoç&O de donos ou de terceiros, na.reo-

tidsmo,_ ~rã. punido coltt o. pena de 6 a 12 annos 
... ~.Jra.~a.lhos forçados. nas mina.s d& Repu-

Art. 2.~ Si das otrensas ás :pes90lli resul· 
tarem ferimentos graves ougnve incommodo. 
de saude, a pena será. de 8 a 16 o.onos." 

Art. 3.0 Si antes, no tempo ou depois do 
crime, pa.ra sua. perpetração, defesa.. do crimi
noso ou da cousa. roubad.a. ou suppressã.ú de 
testemunha., se commetter morte, a pe~a ser~ 
de lO a. 20 annos. 

Art. 4.• A tentativa de roubo, nos. casos 
desta lei. será. punida. com as mes~ penas do 
crime conmml7!8JJQ. 

Art. 5.• Os cumplices são considerados CO:. 
autores para. a. elles serem· impostas as mesmas 
penas. . 

Art. 6.~ Nos ca.sos previstos nos artigos an
tecedentes, além do flagrante dellcto e ainda 
antes da pronuncia, a autoridade polici~l po· 
derá ordenar a prisão do delinquente, que 
em breve tempo remetterã., com as provas 
que houver colhido, ao juiz form11dor da. 
euip&. 

Art: 7.0 O juiz da. culpa., logo quo tenha. á 
sua. disposição o indici.a.do, instaurará contra 
elle o prncesso verbal, que deverá concluir 
dentro de 15 dias, sa.lvo necessid.&de de roa.is 
tempo para coll:ter ma.is provas; o que cJeverã. 
decla.rar na sua. sentença., si pronuncia. ou não 
pronuncia. · 

Art. 8.• Da sentença que pronunciar não 
ha. verá. recurso algum e o réo devera. Sf;U' logo 
submettido ao jury. de cuja decisão, si for 
condemna.toria, ta.mbem não se da.râ. nenhum 
recurso, salvo o de gra.ça ou revisão, sem p~ 
juizo da sua exec1,1ção. · 

Art. 9.• Si o jury não llStiver funccionando 
ou não estiver .1á convocado, a.o tempo da. pro
nuncia.; o juiz aesta. o convocará. na mesma. 
sentença, communica.ndo-o a quem de direito 
couber o sorteio, para que o proceda. 

Art. 10. Nos casos desta lei ojut'y se com
porà. de 24 jurados e poderá. funccionar com 
18 presentes . 

§ 1. • O jury d11 sentença. se comporá. de seis 
jurados e será. presidido pelo juiz de direito 
presidente do tribunal, que tero. voto no c~o 
de empa.te. 

§ 2. o Por pa.rte do réo ou réos, bem como 
do ministerio publico, não poderão ser recusa-
dos mais dei que tres jurados. . . . 

§ 3.• Da sentença que absolver bavel;'á ~ 
curso necessario, de · appellação, interpOsto 
J)elo presidente .do tribunal por occasiâo 4~ 
promulgar a sentença.. · . 

§ 4.• O jury da. sentença. delibera.~ em ,pu
blica sessão e na. mesma sala do tribuna.l • . -

Al't . 11. As mulheres menot.'es de 40 annôs 
soirrerão a pena nas C88aS de trabalho -~ eJ.la.s 
apropriadas. e ·para. as maiores .de 40 anJIOS e 
os homens menores de 80, a. pena. será a. de · 
prisiio c~ular pelo tempo da. c.onde~. 
· AT't. 12. Estes crimes só urescrevemtio 1lm 
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Sessão. em 22. de"S.ete.~hro . de 1892 

de 20 .a.pnos, esteja o .delinquente dentro. ou Que o~· a;rtigos da Constituição Federal que 
fóra. da. Republica, em logar sabido . ou não. regem ·a ma teria são os de n. · · 17 §§ 1 • e 2• e 

Art. 13. Para cumprimento desta lei é o art. 22,os quaes determinam: 
governo autorisado a explorarmiDas; a enjos . a) que o Congresso reunir-se-M a 3 de 
trabalhos serão submettidos os sentenciados. maio, · todos os annos, si por lei · outro dia 

Pa.ragrapho unioo. Emquanto se não inicia-· não for determinado e seus trabalhos durarão 
r~m e inaugurarem os serviços das minas, os quatro mezes; 
senteneia.Uos serão submettidos a trabalhos b) que só ao Congresso compete deliberar 
forçados nas casas de correcção ou em presi- sobre prorogação e adiamento de suas ses
dios, para onde serão remettidos pelo go- sões. 
verno, acompanhados da guia do juiz da, ex· O art. 22 dispõe: durante a.~ sessões ven. 
ecução. _ cerão os senadores e deputados um subsidio 

Art. 14. O governo nos seus regulamentos, pecunia.rio igual e ajuda de custo, que serão 
para execução dest& lei, orga.nisa.rá o serviço fixados no fim de cada. legislatura. para a se
de exploração das minas, ml.\rcando ordenado guinte. 
aps. :respectivos funeciona.rios; ficando esta Confrontando as dis:posiQ{ies citadas, a. com
pa.rte dependente de a.pprova.ção do Poder Le- missões não descobrem a. limitação que muikl 
gislativo. querem fazer da disposição contida no art. 22 

Art. 15. As disposições processuaes desta lei da Constituição restringindo o subsidio às ses
só vigora.rã.o na Capital· Federal. Aos estados sões ordinaria.s. 
fica., entretanto, permittido sUjêitarem os seus . Si bem seja. verdade que as despezas publi
senteneiados, incursos nas penas desta. lei, a· cas não se presumem e precisam ser expressa
trabalhos nos estabelooimentos de exploração mente decretadas, não é menos certo q1:e ne-

. d_e. minas da Republica, desde que o soli- nhuma. razão a.utorisa a pensar que a dispo-
Clt&I'em. sição do art. 1?.2 se limita sómente ao período 
· .A.rt. 16. Fica aberto ao Poder Executivo um ordinario das legislaturas. 

oredito de quinhentos contos de reis para ini- l. • Porque o artigo J:itado falla em sessões 
ciar o serviço da. exploração das ~as pa.ra e não distingue nem exclue as que se origi· 
oi fins desta lei. nam de prorogação legislativa, das outras que 

Art. 17. Ficam revogadas as diSposições teem prazo determinado, e onde a lei não dis-
em contrario. tingue não se póde distinguir: 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1892.- 2.• Porque, tratando-se de um trabalho le-
Clwgas Lo bato, _ ~islativo que é identlco ao_ anterior e do quai 

e, por aSs.im dizer, uma especie de prolonga· 
mento determinado por exigencias do ser
viçó publico, não ha principio racional ou 
razão jurídica que autorize a concessão de 
subsidio em um caso e não no outro; 

N. ~.06'- 1892 

(Do Senado) 

A.ntorizG ·o f'O'gamr.nto do sttbsidio aos senad07'1lS 
e ãcputa.dos, e os seroiços de tachyflt"aphio, e 
r~tfacoão dos debat~ na pr0'1'ogação da actunl 
stsSiio legislo.tiv(l,, pi!.IJs saldos das ,.8Speoti1las 
~- do cOffent• e~eroioao. 

3. • Que tanto assim deve ser entendido, que 
o legislador, tendo de preferir entre o traba
lho remunerlli::lo e o gra.tuito,preferiu aquelle, 
sendo preciso, para admittir~se a excepção a· 
essa. regra, que esta fosse expressamente es· 
tabelecida, o que não se dá. ; 

A's commissões retmidas de constituição, le- 4. • Porque, dando a Constituição ao Con~ 
gislação, justiça e de orçamento foi presente gresso e somente a elle, a faculdade do adia· 
o projecto do Senado determinando que o sub- mento e prorogaeãa (art. 17 § 1 •) dos seus 

· sidio aos senadores e deputados, na. proroga- trabalhos, excluiu, por isso mesmo, para esse 
Ção·da aetual sess~o legislativa, seja. pago acto o odioso pensa.mento, que alguns patro· 
pelos saldos das respectivas verbas do corrente cinam, de Ullla especie de penalidade imposta 
exercicio. ã. desídia do legislador, pena por elle mesmo 

Concordam as commissões com .as judiciosas a.pplica.da. a sua supposta e presumida .culpa. 
considera.cões exara.da.s no luminoso parecer Em tal caso, a .outro poder, que_ não o le
da.9 ooD?Jlli.ssões reunidas de constituição, di- gislativo, caberia a Jlrorogaçã.o do Congresso • 

.- · - _ plo1Il8.Cl8. e de finanças do Senado , B8 qua.es pois é repugnante a justa. applicil.ção da lei a~ 
pedem venia pa.ra aqui transcrever. que se pretende: . . · 
.. «As OO.nunissões de constituição,_ poderes e Nem se póde presumir na. constituição de 
diplomaCia e. de :fl.nança.s, a que fo1 presente um pa.iz de onde emanam grandes exemplos 

. ·~_projeclfl n. 38 ~o CQrrente anno, ~ de· essa idéa deprimente da digriidad.e ' que ~e 
. wonuncJa.r-se ~re a. sua constitucionalidade. deve presumir na representação da sobera.rua 

e na. parte rela.tiVJL ao assumpto orça1Ilentario na,cional. 
quenelle se. contém, verific&;. . . .. Podem haver razões de-·momento~ motivo~ 
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que· interessem as conveniencia.s publicas e Vae a imprimir o se_guinte 
melindres delicados que levem e aconselhem, 
neste ~nstante·diffi.cil, os representantes. da P.A.RECEa 
naçãoa~ abrir!!IÍl mã.o·do subsidio no trabalho N. 

96
_189-2 

extradrdínario que vão fà.zer, mas cabe a ea.da. 
um delles verificar· a possibilidade de seus Opina 110 sentido de ser adaptada . a indítJaç~o 
recursos e:escapa.m esses motivos á consulta. para que seja autorisada. a ~esa a cow~ocar 
das commissões. sessõeS. nocturnas e nos domuagos, c?n(orme. 

Ponderando as comm.issões sobre a. ca.usa.do as '1/-l"~encias do serviço, sendo estas dB tres 
impedimento que obstou o Congresso de cum- hol·as 8 de quatro horas as ordinarias nos 
prir o primeiro e o ma.ior de seus deveres -a. dias das sessões nocturnas. . · 
decretação das leis annuas -encontram-na 
nos factos extraordina.rios, que a.brira.m fol'- A commissão de policia, á quem foi presen;te 
çosa.mente em seu seio largos e porfiados de- a. Indicação do Sr. F. Glicerio e outros Srs. 
bates sobre as medidas assecuntoria.s da. or- deputa.dos, a.utorisando a. mesa. a. convocar · 
dem publica, qne o chefe do Estado se viu sessoes nocturnas e nos domingos, conforme 
obriga.âo a. toma.r. a.s urgencin.s do serviço, sendo a.s mesmO;S · 

Por ultimo, e eliminada. a supposta incon- sessões de tres horas, e ficando· as sessões ord1·· 
stitucionalidade do projecto, as commissões na.rias, nos dias de sessões nocturnas.. redu· · 
dirão o que·pensa.m sobre a. questão prejudi· zida.s á. quatro hora.s,-6 de ~e: • . atten
cia.l que se levantou no seio do Congresso. dendo à importa.ncia da a.lludida 1ndi~. 

As commissões pensam que o projecto ora. que a mesma. entre urgentemente n. a. ordem 
sujeito ao seu exame não é identico ao que dos trabalhos e seja adaptada. . · 
foi rejeitado pelo Senado. · Sala. das sessÕes, 22 de setembro de 1892-~ 

O primeiro era. um credito creado dentro de Joao Lopes.-A. Azeredo,-Athayde Junior.- . 
um exei'cicio extincto, implicada a invasão de Paula Guimar/%es,-Joao A"'eUat". · 
uma verba do orçamento não decretado e nem 

Indicação 
mesmo calculado, ao passo que a actua.l reso
lução destina ao subsidio e mais despezas exi· 
gida.s pela proroga.ção parlamentar sobras de Indicamos que a mesa . ~a oama.ra, por In· · 
uma. verba que tinha. esse mesmo destino.»- termeltio do presidente, seJa autor1J!3-da a. con.-.. 

Nest;l.s condições, são as commissões de :Pa· vocar sessões nocturnas e nos dommgos •. C()D· 
recer que ~a. approvado. · form~ as urgencias do serviçO, sepdo as ·m~s- · 

Sa.la. das commissões, 22 de setembro de mas sessões de 3 horas e ficando a.s .sessoes ·. 
1892.- Francisco Glicerio.- Chagas LoiJato. ordinarias, nos dias de s~ssões nocturna.s re-
- Jtdío Mesquita.- Oasimiro Junior.- Feli$- duzidas a quatro horas. . 
beUo Freire. - Moraes Barros. - .Aristides Sala das sessões, 21 de setembro de 1892.
Maia.-L. Bulhões.- Arthur Rios.- Almei· Glicerio -Leonel Ft.lho.-JuJ,io de Mesquita.
da Nogueira.-Se-cerino Vieira (vencido). Alfredo· Ellis.-Oassiarw do Nascimento.-· 

Fróes da Crus,_;Augusto Virlhaes.-Badard. 
- Lauro Midter. N. 206-1892 

. o SR.. PREsm E!~~ 'TE designa para 23 a seguin~·· · 
O Congresso Nacional resolve : . te ordem do dia. : · 
Art. 1.• O subsidio dos senadores e depu· · 1~ parte (até ás 2 horas)- Vota.çã.o das ·ll6· . 

~dos, n~ prorogação da ã..ctual sessão l~sla- guintes materias : · : · 
t1va., sera pago pelos sal~?S das respectrva.s . Do projecto n. 85, deste anno~ a.utorisando • . 
verbas do co:rren~ exerclCIO. 0 governo a rever· a·tabella dos vencimentos · . 
_ Paragra.pho um.co. Pelos mes~os saldos se- dos otllcia.eS da armada e classes annexas e a.· · 
ra~ pagos o serVIço ta?hy~phico de ~edat- reformar ·o conselho navat· (2• discussão); . . · ·· 
cçao dos debates e publicacoes nas duas casas Do projeCto n. 198. deste anno, aufurisà.ndo : 
d~ Congresso, .durante o tempo que exceder .a 0 governo a abrir ·creditas especia.es •. no cor-.: 
cmco mezes. . . . rente exercício, de. 500:000$ & ca.da: ·um doe. · 

AI:t .. 2.• Revogam-se as dispOSlOõesemoon- eirf:!!.dos da Parahypa, Goyaz ~. PiànhY. ~ra., 
trar1o. . · . occorrer ás despezas com os diversos serVIQ(l!l . 

Senado Federal, 21 de setembro de 1892.-· a. seu cargo· ( l" discussão); . · · · · . 
Pruàenie J. de Moraes Barros, vice-preSidente. ~ ··no projeeto n. 180. deste ~o. releva.ildo:, · 
--João P.edro Belfõrt .. Vieira, · 1• secretario.- a. prescripção do tempo deeorr1do de.!de-1"4 de ·. 
GilJ>.im~ Goulart, 2" secretario.-Antonio Ni: d~zel;Ilbro de 1869 a 28 ~e ~osto . d~ _ 187!· & · 
coldo Monteiro'Baena; 3'> secretario.-Thoma: D. ·· Carolina.Lulza.:de Olivell'8. Peretra. }>mto 
.Rod~ .da eruz; 4° seCretario. . }l!U'a <f fim de poder ~ber . o ·meio· soldo:· 

·• C:mar&. v, v,. . . . . 66 
. . . . 
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oorrespondente àqueUê tempo ( Discussão 2" pa.rre (ás 2 horas ou antes}-continuação 
unica); da 2• discussão do .projeoto n. 193,deste anno, 

Do ~recer n. 38, deste anno, indeferindo 1i::ta.ndo a despe!á do Mlnisterfo da Guerra, 
a pebQão de D. Francisca. Amalia Bitten· para o e::tercicio de 1893: 
court Cardoso, viuva. do desembarga.dor bo- Continuação da 21 discussão do projecto 
norario Francisco José Cardoso Guimarães, n .. 183, deste anno, restabelecendo a lei 
sobre pensão (discussii.o unica); n. 3403 de 24 de novembro de 1988, com as 

Do parecer n. 77, deste anno, julgando o modificações que indica., e fixa o prazo dentro 
Congresso Naciona.l incompetente para conce· do qual devem os actuo.es bancos de emissão 
der a permissão pedida. por Victorino Affonso entrar no regimen desta lei. àutorisa o go
Pereira Ramos e Carlos BaiJtista de Castro verno: a assumir a responsabilidade das no~s 
para estabelecer uma linha de bonds entre as do;~ que não poderem ou não qulzerem sub. 
eeta.ções de Ea.tre Rios,. na. Estrad~~o de Ferro metter·se ao mesmo r.,gimen; a providenciar 
central do Brazll e a do Areal, na do Grão- quanto à substituição por notas ilo Thesouro 
Parâ., colloca.ndo os trllbos no l.l!lito dn. estrada da.:; que fbrem recebidas, e a. rescldir o con

. de roda.gem Uniio e Industria (discussão tra.cto com o Banco da Republicn para. o res· 
unte&) ; · ga.te do :pa:p~l-moeda, limita.do este é. somrnu. 

Do pa.recer n. 188, deste anno, autorisando aetual e leltoo resga.te conforme aquell& lei o 
o go-verno a abrir o credito necessa.rio para com os recursos e.nnualmente decretadm : 
indêmniar, no oorrente exercício, o Sr. AU· 2• diecusão do projecto n. 106, do anno paS· 
gUSto Fra.ncleoo Ma.ria Olll.Zi.ou da quantia aado, passando â. Municipalidade a administra
de 9:425$144. im(Kirta.ncla. da.a despezas feitas Qão dos cemiterios publicos, dando outras pro· 
na conservação do jardim do Campo da Accla.· videncias e autorisa o Presidente da Republi· 
maÇão (Praça da Republica) (discussão unica}; ca a mn.ndo.r ftlZ6r a conta,a.fl.m de aer lndemni· 

Ilo :projecto n. 114, deste atino, melhorao do sada.Irmandade da. Santa Casa da Miserioordia. 
a.refOI·ma cóncedida por decreto de 14 de da Capital Federal. 
abril de 1891 ao ca.pitão aggregado á arma de 3• parte (às 3 horae ou antM) l• dii!CUS· 
infantaria Antonio Galdino Trava.ssos Alves, ~B.o do projeeto n. 203, deste anno, orga.ni· 
ds conformidade com o art. 4• do d·ecreto sando os sêrviQOS dos correios da. Republica. 
n. 193 A de 30 de janeiro de lSgo, (Discussão 3• discUBsão do projecto n. 118 A, deste 
unica.); u.nno, autorisa.ndo o governo a. reorganisar o 

Do projecto n. 189, deste anno, autorisan· serviço da RepartiçãoGI':!ral dosTelegr&phos e 
do o Poder'Executivo a conce,ler ao cabo de altero.t• o respectivo regulamento; 
esqua,dr& reformado João Coelho de Mello a. COntinuação da. 2• discussão do lJl'Ojecto 

'.Pensão de 5ll0 reis diarios. (Discussão unica); n. 155, deste a.nno, autorisando o governo a. 
Discussão unica do parecer n. 96 deste an- contractar com o engeneiro Melville Hora as 

no, opinando no sentido de ser adaptada a in· obras que se propõe a. executar, por si. ou 
·dicação pa.ra que seja a.ntorisa.da a convocar companhia que organisar, .na Ilha das Enxa
sesl!ôes noctllrnas e nos domingos. conforme das, no porto e bahia. do Rio deJaneiro. me
as urgéncia.s do serviço, sendo estas rle tr~s dea.nte condições que estabelece; 
horas e de .quatro horas as ordinarla!! nos· Continuação de. 2• discru!são do projecto 
dias das sessões nocturna.s; n. 148, deste anno, autorisando o governo a 

Discussão unica das emendas do Senado ao contractar com Francisco Ferreira ds Moraes, 
projecto n. ~ C, deste anno, bando as des- sem onus algum para o estado, a. introducção 
pém!IJ de) Mitíil!ter!o dM Rela.çõea Exteriores, de 500 ou mais trabalha !ores Iiberia.nos·, para. 
pru;a. o exercicio .de 189:'l; au:tilia.r o serviço de ca.rga e descarga de na· 

DIM!tl!!!lo u'll.ica da. emenda. do Séna.do. ao vias no porto de Santos; .. 
P~.jêéto n, lil7, deste annô (emenda do Se· 1• discussão do projecto n. 191, deste a.nno, 
na.do .é. proposição da. ca.m.am doa DilFUtA· autorlsando o governo a alterar, dé actordo 
dos ao tJPojBtlto n. 215 r do éorrente anno com o -.:Banco Uniã.o de S. Pa~lo:., o traçado 
{Bed!o extraordina.ria.)que a.utori811. o ~toverno da estrnd:í. de ferro de Ubera.be. ou Uberabí

. 4· d~endêraté a quantia de 400:000$ com a nha a. CoXim. canocdid& ao Ii11lSmo banco por 
llgaéft,o dA Estrd.d& de terto da Bahia entre decreto n. 832 de 16 de outudro de 1890; 
Cêntral !8. Fl'allci&!i~ e Je.tmi) 1• discu~ão do projecto n. 17'6, deste a.nno, 

Continut.Ção da 3 1 dii!cuBsão do pl'ojecto autorisando o governo a contractar com o 
. n. 144 A, deste a.nno, (dó sanado), permittin· Visconde de Ce.rva.lhaes, ou. com quém mais 

, ' do &ntt'&do. dCi il!l.IJiigra.ntes chin~es e ja.~ va.ntàgens otl.erecer, 11. liga.qão do porto de S. 
, . lli!Zêl ;, . · . . Francisco ou outro1 com a. fr~teira. bra.zi· 

· Oo!ltin11&çã.o d() 2l disc usl!âo do pt'ojeato leira.limitrophe com a. Repnblica dô Pa.n;.guay. 
D.··:IO:Z. 1i~li~o a dMlJ22ll. db ~niltérlo da In· nas cond.içl'le& .qua esta.beleoo; . 
du~,. Vmçao e Obt'aJJ pubhca.e pare. o . ex~ 1 a ~cussão do prOjecto n. 98. deste ann~ • 

. erClCIQ de 1893. a.utor.JSando o governo a concrd., ,. Bonor10 
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Lima l\ oonstrueção, uso e gOScl, de uma e!!· ckler. La.mounler. Aharo Bl>telho. Amer!co 
trada. de fêrro do porto de Angra. dos Reis, Luz, Dutra Nlcacio, Manoel Fulgencio, Arls· 
no estado do !tio de Janeiro, á estação do éru- tides Maia, Gonçalves Ramos, C!l.rlos das Cba· 
zeiro, no estado de S. Paulo, medea.nte as gas, Costa. Ma.cha.do, Francisco Veiga., Domln· 
c01ldiçi)es que estipula: gos Porto, Palleta. Ferreira Ra.bello, Ferreira 

Discussio unica do projecto n. 1?'7, deste Pires, João Luiz, Glicerio. Ce."ll.rio Mott.'l. Ju, 
!>nno. a.utorisa.ndo o governo a disp •t1Sál' do nior, Moraes Barros, Mursà. Paulino. Carlos. 
exame de trigonometria. João Rilieiro. }la.ra Costa Junior. Alfredo Ellis,Alméida. Nogueira.; 
matricular-se na Faculdade Llvl'tl de Direito Julio de Mesq\itta, Bra.zllio dos Santos, Fleur.y 
da. Cápit:l.l Fedem!; Curacb, Leopoldo de Bulhôes;Alves de Castro, 

z.t disc~s..~ do projecto n . 81, do anno pas· Urbe.no de Gouveia.. caetano de Albuguerque, 
s.tdo, regula.ndo a:! promoções na. armttda., em Bellarmino de Mendonça., Marciano de Maga
tempo de pa.z e ern tempo de guerra ; lhiie~. Fe1•nandes Sima.s, Lnuro Muller. CG.rlos 

2' discussão do projecto n. 145 A, üo anno CnmP.os, Schmidt, Pereira. da. Co-to., Julio de 
pas..<~ado, mandando realisa.r, por cor:currenaln. Cas11lhos, Borges de Medelros, Alcldes Limu., 
publica, a.s obras pubticu.s fMera.es que devem Thomo.z ltlores. tlomero Rnptls!Jl, Celaiano do 
~er construidaa exclusivamente a expe118118 da. No.scimento e Demetr!o Ribeiro. 
Uniiío, podendo ser tambem por administra.- Abre-se a. sessii.o. 
~o as obra.s militares, as de grn.nde urgenela. Deixam de comparecer com causa pa.rtlcl-
e n.s de pequeno. tmporta.ncln.; pada. os Srs. Rodroigues Ferno.nd~. NelHon. 

2• dlscu!!:!ilo do projecto n 69, deste anno, Justinla.no de Serpa, Jo>é Avellno, Almlno 
a.utorisa.ndo o governo a. conceder o. Jo3é Au- Atl'onso, Miguel de Castro. Amorlm Ga.rcia., 
gusto Vieira e outro, a cooetrueção, uso e Pedro Amet•ico, Rosa e Silvo.. Gonça.lves Fer· 
goso, dura.nte 30 nnno.~, de nmo. estrada. de reir·a., José Mariano. Anniba.l Falcão, Meira. de 
ferro de Sa.popemba. à. ílh do Gorernador, me- Vasconcellos. João Vieira, Pontes de Miranda, 
d:a.nte certos fa.vores. · Euclides Malta.. Oliveira. Valla.dão, Lea.ndl'(J 
Levanta.-~e a. se8Bão ó.s 5 bo~s da. tarde. Maciel. Felisbello Freire, Za.ma, Francisco 

Sodrê, Manoel Caetano, Novaes Mêllo, Fon· 
~eca. e Silva.; Fonseca. Hertnes, Virla.to ..... - . . 

JOl3 $al1Ãó :mr 23 DE SETDB&O D:!l 1892 de Medeiros. Màyrink. Goncah"es Chaves, 
Matta. Machado, Viotti, Domingos Rocha, 

PY'e~i:.lencia do 8'1', /oão L'Jpr! Adolpho Gordo, carvalba.l, Angelo Pinheiro, 
Carlos Garcia.. Moreira da.· Silva, Edullordo 
Gonçalves, V1cerda. Coutinho e :Menna. Bar· 
rato. 

l)eixa.tn de comparecer sem causa. partici
pada os Srs. Costa l{odrigues, Anfrisio F1alho, 
Alfredo Barbosa. Ivo do Prado, Dlony~iq Cer• 
queira, Sebastião La.ndulpbó, Villa ViçoSa, 
Urbano Mâ.roondes, .Albertn Brl!.ndão, Oli'Vel.ra. · 
PintO, JOàqliim Breves, Lul.:t Mur:Lt, S&ttlpàló 
Ferraz, Lopes trovão, Vinhae..~; . Figueii'Mo, · 
João Pinheiro, Jacob da PM.xão, Ferreir& 
Brandão. tosta Selil'la, Monteiro da. Silt~. 
Martinho Pra.do, LopeS Chaves, Domingos dé 
Mol'afs, Cincina.to Braga. Victorino Montetrõ, 
Asslil BI.'Mil, Rocbá. Osorio éFeni.andoAbboit. 

li:' lida " setü deba.te àppróvada. à acta. da. _ 
séssão antecedell.té. -<. . 

··o . 
. PRIMEIRA P A~te.t~::\$~ i.IJ'EM DO DIA 

Ao meio-dia. procede-se á; ohamáda. á qual 
resp[)ndem . 03 Srs. João i.opes, Azeredo, 
Ath~7de Junior, Paula Guintarães, João de 
Aveuar,Uch&. Rodrigues, Illdio do Brazil, 
C&ntã.o •. Pedro Cbermont. Màtta Bacelta.r,Au
gust'l Montenegro, Ca.slmlto Junior, Henrlqus 
de.Gà.rvalbq, Noguej~ Para.!l9gUâ., Pires ter· 
re1rn., Marttn.ho Rodrtgues •. Frederico Bórges, 
~osé Be'Vilaq_ua.,Gonça.lo de Lágoo NMcimento, 
Epitac:io Pe~o:~., Couto Ca.rtaxo, ~á Andrade, 
Retumba..Tolentlno de Cárva.lbo.Jonquim Pei'• 
na.mbuco. Juvenc!o de Aguiar, Andre Caval
ca~ti, RaYtlltindo Bandeira, Pereiro de Lyra, 
Joa.ode Sfqueira, Luiz de Arrdrade, Espir!tó 
Sinto, lhl!armino C~tnelro, . Th~phílo dos 
Santos, Olticlca., .ltodr1go de AraUJo, Augusto 
de F'reltás, Paula .Argollo, Tosta, Seabra., Ar
thur Rios, Ga.rcla Pires. Marcolino Moura, 
S~verlno Vielra., Santos Pereira., Mílton. Leó· 
'•tgtldo J.i'llgueims, Barão de S. Ma.rco3,Prlsoo 
ParaiS<>, Fi'áncisco dá. Mattos, Horncío Costa., O SR. PR.EsiDENTK ~Não ha.vendo nnmet'f) 
Nilo Peçauba, . Cyrlllo de Lemos, V.lrgillo Pes- para. lie proceder . ãS votaç.'ies irtdlcadàà no 
soa. Fra.nç!l. Carvallto, Bà}ltlsta dà. Motta, começo da ordem do dia, passa. se âs materiaà • 
:Fróes da Cruz, Alcindo Guà.na.bara, Mll.nhães em discussão. 
Ba:reto.l!lrleo. ébélho, Jaeques Ourlque. · Je- Dlscnssã.o \mica. dopa.recer n. 96, deste anno, 
sumo de Albuquerque. FUr~ulm Werneak, opinando no sentido de ser adoptada a. I ndica.cão 
'l'no}lí8Z ,Del fino, Antonio Ojyntbo. · &dató, para que Seja auto risada. 11. Camaro.:1. conVocat · 
Paci.tlco Ma.sc&renhag, &briel. !le Ma.,.talhiel!, ies9õeS nocturna.s e nos domi.ngós, conforme 
Leonel Filho, Ch~!.o"'!.S ·Loba.to, Alenrttirê·Sto- M urgmtclas do serviço, sendo esta~ dê- tt'ê1 
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horas e de quatro horas as ordinaria.s nos dia.s homem, e não temos trabalhadores para. o 
da.s sessões nocturnas. · aproveitamento dessa.s immensas riquezas, 

Ninguem pedindo a pala. vra., flca. encerrada. Parece-me, Sr. presidente, que · nesta. casa 
a. discussãJ e adiada. a votação por falta. de não ha divergencia sobre este ponto ; accei- • 
numero. tam-o como verdadeiro todos os que susten· 

Discussão . unica das emendas do Senado ao tam. como et1, este projecto e os quo o 
projecto n. 87. O, deste o.nno, fixando as despe- combatem. 
zas do Minlsterio das Relações Exteriores, Entretanto, cabe-nos remediar o mal. E aht 
para o exereicio de 1893. e.que app1receu as divergencias. · 
· ·Ninguem pedindo a palavra, são successiva· Onde iremos buscar trabalhadores, que nos 
mente encerradas a.s discussões das emendas venham auxiliar no aproveitamento dessas 
e. adiadas as votações. riquezas 7 

Discussão unica da. emenda do Senado no Dizem os nobres deputa.dos-preferimos 
projecto n. 197, deste a.nno (emendado Senado) a.s ra.çasdo Occidente. Creio que ouvi bontem 
à. proposição da. CamBora d11s Deputados o.o o nobre deputado pelo Districto Federal, de
projeeto n. 215 I, do corrente nnno (118SS11.o pois de grn.nde elogio a. Portugal, dizer-pre
extraordinaria, que autor!~ o governo a ftramos a. raça latino.. 
despender até ·á qunntlo. de 400:000$ com a Em primeiro loga.r, quando se trs.ta de co
ligação da estrada de ferro dn. Bahia entre lonisa.çü.o, não se póde deixa.r de attender a 
Central e S. Fra.ncli!CO e S. Francisco e Jacu. uma. circum-;tancur.: ao clima., á. poss:bllida.de, 

Nlnguem pe4indo n pala. vro., fteo. a. discussiio á fa.cilidade de acelima.ção do colono que se 
encerrada e adio.da. n. vota.ção. quer introduzir. · 

Continuação do. a~ discussão do projecto . Com a extencçã.o do nosso territorio, me
n .• 144 A, deste a.nno (do Senado), permittindo dm~o cerca. de 1 ;~ leguas de costa; com a. 
a. entrad•1 de immlgrantes chinezes e jn.po- var1edade de seu chma.. de seus terrenos, de 
nezes. sua. topographia, de sua. industria., e até de 

seus ha.bitos e costumes, pergunto: podemos · 
O Sr. Garcia Pires- Sr. presi- pretender a unidade de ra.ça na colon!saçlio, 

dente, temos a. felicidade de habitar um ver- ou devemos·procura.r adà.ptar a cada. um dos 
dadeirO.PB.ra.iso terrea-1, disse o nobre depu- pon~os do nosso territorio .a raça. que melhor 
ta.d.o pelo Districto Federa.l, que hontem e mais facilmente se possa acclimar 1 Com
illustrou a. tribuna.. prehende V. Ex:.~ que o que convém ao Rio 

Possuímos, Sr. presidente, um dos mais Grande do Sul não póde convir á Bahia, inuito 
vastos pt.izes. do- globo i possuimos terras menos ao Ceará.e muito menos ao Pará . Si 
uberrima.s, matta.s magestosas, caudalosos no Rio Grande do Sul e.em Santa. Ca.tha.rina o 
rios, riquezas minera.es inexgota.veis i mas, aUemão, e em S. Paulo o í:taJ.ia.oo, o.hespa
Sr. presidente, ha uma. verdade que nã.o nhol e o por'tuguez podem ser facilmente 
p6demos occUltar-'-somos um dos povos mais a.cclimados, e adopta.dos em pesados traba.lhos 

· pobres do mundo-porque não temos o que da. Ia voura, certamente nenhum desses povos 
. .. oomer, o que vestir. O:lm todas estas immen· póde 6trerecer os elementos de . trabafb.o de 

sa.s riquezas, vamos pedir·a.o3 Estados Unidos que carecem aos estados do norte. Sou a.gri
os· cereaes, vamos pedir forragem para 03 cultor no meu estado ha 32 a.nnos : pertenço 
nossos a.nimaes á. ltepublica. Argentina., o a uma. das m~is antigas - fa.milias de agricul· 

· microscopico Portugal nos fornece tudo, até tores ; e não tenho lembrança de encontrar 
· palitos. até madeil'as para ca.bos de vas- tra.ba.Lhando na.Ia.-voura do meu estado, como 

B()uras. verdadeiro a.gricultor;com a. enxada. na. mão, 
Sr; presidente, é necessa.rio que estudemos um europeu,nem mesmo portuguez que mais 

.esta.·. qúestão da. · colonis~ debaixo deste tacilmente se adapta ã.quelle clima.. Conheço 
po'!lto iie vista, embora diga-se que · é o ponto no meu estado portuguezes e hespanboes na. 
de vista sobre que estuda. a escola politica. lavout'a.; mas conheço-os, ou como adminis· · 
denominada pratica, tã~ -~ .. ndeiJ?-na.da. hontem t~ores de prop~edades, ou como·proprieta-

. pelo _nobre . deputa.d((frtl.~- ,'JJIStrlcto Federal- rws, ganhando nao no campo, não na cultw:a. 
·mas a escola. que plf~ra o futuro pelo bem- do terreno, mas em operaA;ões de commerclO 

. esta.r do .presente. · muitas vezes lesi'vasaessas propriedades 
::, · . · Qual a ra:z.ão, Sr. presidente, deste pheno- E' por isso que entendo que tratando-se de 
ij_\~ · . meno; qual' a. razão da. carestia. da vida entre colonis!l.Ção, não podemos desprezar este pon-
·;~ . _-·nós,- qua.l a. razão por que a classe operaria. é to, que é essencial. · · 

· · , ~feliZ. não obstante a elevação do sala.rio 'I E depcis pergunto : quando mesmo possa-
. : . A. razão e uma. só. E' porque as ftoresta.s, in.QS adniittir o exctusivismo ·em· favor das 

:.' -... . · ~ teiTen~ .uberrúnos! O$ rios caudalosos, -as raças ~identà.es para povoar o·nOsS'o territo
';:: · .. ~ensas nque.zaS mmera.es de nada. valem rio, ·póde a Europa. fornecer-nos o· oon~ngente 
~~.,- . se~ ·o ·ooncurso·do braço; sem o COOCUl'SO do (leque n~i~as·?.V. Ex. sa.be, .que· neste ;-' :t .:··-'.. ~: . . :. . 
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terreno nós temos fortes cóncurrentes. ·Para os anna.es da policia,· nestes ultimos tempos, 
algumaS raças temos . os· Estados Unidos, cuja depois que se desenvolveu· a. immi;rração eu
formação especial lhes dá. preferencia'; para ropéa, examine a.s estatísticas criminaes e eu
outras temos todas as republicas sul-america- contrará. crimes nunca . praticados entre ·nós; 
nas, para onde concorrem os ~>ovos da mesma os mais hediondos, os mais engenhosos, com 
CJrigem: Mas ainda quando, ·o que . não posso tod(:s os apuros ·e lúxo depois que toi ·inva.
admittir sinão como argumentação, a Europa dido o nosso territorio por essa onda de aven
tenha uma. superabundancia de população tal, tureiros, sob a denominação de· immigrantes; 
que nos possa fornecer ·o contingente necessa- tão elogiados. 
rio, estará. nos interesses dos paizes de onde Sl V. Ex. percorrer. as ruas desta cidade, 
veem esses immigra.ntes, que venham para o a.s ruas ma.i.s populosas, muitas das mais im
nosso paizostraba.lbadore~ ue que precisamos, portantes, hade córa.r de vergonha, e ai de 
os homens activos, sobrios, bem procedidos . ~ nós si o estrangeiro que aqui pisar, quizer 

Muito tem· gastó o Brazil com immigraçâo julgar dll. mOl'V.liunde da. familia brazlleira., 
europea. ; mas muita.s decepções nos teem pelos escanda.los que protlcam as centenas de 
vindo dos esforços empregado:i. Recordo-me mulhPrcs, ostentando a im)?udicicla. na.s ja.
de ter lido em um livro n-a.ncez, escripto por ncllo.s, provocando n. lll.SCivia. com esqueei
um inimigo do Brazil, por um desses lngro.tos mento dos mais nobres sentimentos do verda· 
que aqui vieram procum.r 1brtuno., e que vol- deiro o.dorno do seu sexo, do que o fa.z grande 
ta.ndo' á pa.tria, nofl retribuíram com a ingra· e respeitado. 
~dã~_. Depois de deprimir muito & n~ cl\·i- o SR., THOI\tAz DELFiNo - O oriente e o:.-i
l!saçao, a nossa. fa:lta de fé no C!Jmpnmento gem de toda a prostituição. 
dos contractos, o1ferece esse escr1ptor doeu- . ~ . 
mantos officiaes, provando que uma grande O ~R •• E!_RICO COELHO 7' Na.o a.po1ado, toda a 
p~~orte dos immigrantes vindos da Europa, prostltUIÇlJ.O vem do occ1dente. 
principalmente da Suissa, era.m réos de poli- O SR. GARCIA PIRES- Não trago estes 
cia tirados das prisões do ~ta do. factos para fazer um estudo. de mora.l, trago-

E, Sr.· presidente, quando estes factos não os, simplesmente pa.ra. provar um outro facto 
sir·vam para uma argumentação tão segura, economico ·de sua natureza. e mais ·impor- · 
pergunto, em vista do que tem<is entre nós; tante. . 
qual é· a immigração que nos dá a. Europa 1 Sr. presidente, tratando-se de colonisação 

Peço a V. Ex. que verifique nas pequenas comprebendem os nobres deputados, · que se 
industrias da. Capital Federal, quantos são os acham em frente, disputando em verdadeiÍ'a. 
nacionaes empregados. Tenho prestado ver- opposição do~s interesses,-o interessedopa.iz 

. dndeira. a.ttenção a. este 1àcto. E' raríssimo o que procura o immigra.nte, e o interessado 
conductOr de um carro que s~ja. naciona.l. p&iz que fornece o trabalhador. O iuteÍ'esSe 

o SR ·NILO PEÇANHA _ Isto 6 ·muito · im- dos 118.i:z_es eur?peus. é que saiani da cidade 2s 
porta.nt'e consunudores mute1s, _ou aqne~es que nao 

· são produc~r~,que sa1am das Cidades a.quel· 
O SR. GARCIA PIRES- Não vejo, Sr. pre· les que dão trabalho ã. policia., não os que 

sideJlte, os nacionaes empregados entre nós concorrem pa.ra a riqueza nacional. . · 
sinão nos serviços mais pesados, e nos que se Exactamente é a gente que nji.o nos convém 
consideram menos honrosos. (Apoiados.) porque nós procura.mos quem nos venha a.u-
. Só fui encontrar na Capital Federal empre- xiliar, e precisamos de homens morigerados, 

gados nacionaes conduzindo ao hombro a. de tra.ba.lhadores activos,sobrios e verdadeiros . 
Sa.cca de café; · productores. · · · · 
· Percorra V. EX, as ruas désta cidade. Acb.a:m.-se, por conseguinte, em frente os · 

Ha. de encontrar. todos os conductores de dous i.Jit~resses e qual delles triumphará..~ 
carroças :portuguezes, italianos, hespanltóes, e O do paiz que importa. o colono, ou o do· :pa.i; 
todos os conductores de veuicul.os ~as mesrru\S a que elle pertence, de onde ha de sawr·! 
condições. Inevitavelmente o d!> paiz que exporta o< co~ -

Lanca v. Ex. as suas vistas, _dasjanellas lono,quetem o·interesse·de eonserva.r agétitff 
deste edificio, veja a quantidade de chapéos boa. · 
de sol collocados a.lli em· frente da. rua Pri- Isto é uma verdade de observação, não pôde 
meiro de_ Marco. Pecorr;l. ás praçás · dE:sta. ci- absolutamente ser contestada. . 
dade,. e o que ha. de e:ilcontra.r· é um exercito Ent~eta.nto, Sr. presiclente, quero ainda. , 
de homens validos, de homens fortes, simples- a.dmittir que a Europa nos possa _fornecer ·um 
mente ·consumidores, exercendo a. industria. grande contingente de . trabalhadores · aptos,~ · 

. de li ,r,par ~otas . e.vender bilhetes. Não . são activos, morigerados. .· , ·, -. 

. ~ os ~lonos d~ que precisamoS.. Ii.em sãD • . Sr. presidente, v. Ex. vê que a. Inglaterra. . 
'estes os irnnPgra.ntés, que Virão auíiliar;..nos. lia muitos aiuios' preoeeupa.-se com'& créa:ção' : 
· Aindamais;e:Xa.mineY.Ex., Sr.presidente, e-desenvolvi~~nto de oolonias, . a Fra~ça.. : 

.. -.. 
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acompanhou-a sempre nesSe trabalho, ultima- I machima., o aperfeiçoamento .de uma in
·m.ente a. Allema.nha e a. Italia., que sã.o os ' dustria., trazem como consequencla. apenas a. 

. ,· pà!~es ~ue nos teem ma.nda.do }Ila.íor numero deslocação ue tro.ba.lbo, mais &ugmentam a 
ile untn1grantes, ta.mbem se preoecupa.m com necesslda.de·do3 trabalhadores ; porque todas 

. a crea.çã.o e orga.nisação de colonia.s. as industrias se acham intimamente llgadas, 
· E', Sr. presidente, que o interesse desses como os élo~ de uma mesma. cadeia.. 

·paizes é muito dül'~rente do nosso. Quando foram de-sco)>ertn.s a.s me.china.s de 
Os pa.lzes de gra.ndes industr!as, como a In· tecer na Inglaterra, houve gra.nde e profunda. 

gla.terra.,& França,a. Allemanha e a Italia., tun· perturbação no tr>abo.lho. Mui-ta.s dezenas da. 
.dam ·colonias, para. crea.rem novos centros de milhares de opera.rios fora.m despedidos de 
consumidores pa.ra. as sua.s industrias. E' um industria da. tecelagem. As machlnas dis
eapirito .de prevenção, vw procura.r consumi- pensando os bt•aoos Ia.nça.va.m à mleerla os 
dores. que a.té e!=S& descoberta se tlnha.m dedicado 

o S& BRAZILIO oos SANTOS dá. um a. parte a. eeaa. lnduitrio.. Pouco tempo de~is, veri-
• • ficou-se que apenll.8 houn~ ee.~ i.leelooação 

O Sa.. GAR.cu. Pma-Perdüe-me ; prinel- do tra.blllho de que vos fb.llel, quo o aperrei· 
·palmente delles ; e neste pensamento o que QOamento de un.a. industrlo. traz desenvol
convem a. essea palzes niio é o que nos con· virMnto, a.l&rgamento às que lhe aAo core
Tem ; convem a. ellee productol."ee e mais tortet lo.tl vo.a. 
consumidores. Ai novas mnchinu ore&ram novDI neceesl· 

Nós não ; nós não produzimos nada.; e, como da.dea po.m o.lndu!itria. mete.Uurglc&, para a d:~. 
jà. dissa a. principio, não produzimos o que. extra@o do carvão, para ontras acceeeoria.i 
comer, vamos pedir ao microscopico Portugal e o augmento da nece.ldade do b~ do 
a.tà o milho e o feijão. Precisamos de pro- homem. 
ductores e de productores sobrios, nã.o pre- As mi!.Chin ·I o.gricolll.l nio dlspe111am o 
cisa.mos dos consumidores. br&.QO do traba.lb&dor, e por Isso que a.ugmen· 
. Quanto aos Estados Unidos, os nobres tam o trabalho e a. produCQio, nece~.~itam de 
deputados sabem que, depois da. guerra da. maior numero de·opera.rioa. 
separação, adoptadã a. escola. economica. pro- Pareee um absurdo, e entreta.nto é uma. 

. teecionist.a; a sua. industria. teve umdesenvol· ·verdade. · . 
· -v,:Imento extra.ordinario ; portAnto, não nos Não é, Sr. presidente, na Europa que 
. occupa.remos com os EstMOil Unidos ; tra.ta-ae iremo3 encontrar o contingente necea~~&rio 
' de um il8iz excepcional_ p3.1'& B&tistd.zer a.s necessidades do norte, e as 
·:. Poisliem,Sr. presidente, como consequencia tleoMSidades do sul da. União. 
natural e economica. da. e:KlOl& proteccloniate. o s T D p t 
adoptada.pelosEBt.ados Unidos, iuualnduatrla R. JrolUZ BLFINo- or que 
toffren uma prot'unda crise. Si os Estados O Sa.: GARCIA PIR.ES- Porque, ainda bon· 
Unidos, por meio de tarifas eleva.das aobre os em, não sou quem diz, respondeu-me um 
prodúctos da.industria estrangeira., dera.m a.o.1 illustre deputado que os allemães não vão 
· natura.es uma. preférencia. muito prox.lma do pa.ra. o norte, porque o clima. não lhes é fa.-
monopolio,os mercados estra.ngeirodecha.t'a.m· vora.vel. . _ . 
ee tambem para. os productos da. suu. lndustria-. E accrescenta.rei: porque sao mcapa.zes de 
Dahi a estagnação doa producros, a. cr-iee do executar os vesados tra.ba.~os ~derruba. das 

· · trab&lhô, a. &.Uencia. e quebra., a reducção de mat.tas, da. drenagem do solo, na.o supporta.m 
trabalhadores de innumeras emprezas. ~-agruras~ cultura, ~a. ca.nna., não re3istem 
· Nestas condlçõe!!,convem a.osEstndos Unidos a mtemper1e d:JS estacoes. 

· uma. colonisacã«?• uma. immigra.ção de grandes Posso citar _aos nobres deputados o que no 
·e rortes consum1do~. de. l_t~mell$ habituado3 meu estado a.conteceu com a. colonia. · suis3a 
ao bem-estar da. v1da. <:tvilisa.da, e que por Loopoldina • 

. conseguinte vão dar desenvolvimento, lncra- . . . . · · 
. m.ento a. sua. industria.. Os prJOlell'c>;s 70tonos c~tivaram o so~o. em· 

. Nós, Sr. presidente, nã.o temos industria., g,ua.nto adqumra.m 0 ca.pita_I necessarto para 
· não nos·aehamos em taes condições e por isso COÇ>.prarescra.vos. E a. c >loma.,pod_el!loB d.zer, 

precisamos de quem venha.. tl'a.ba.lba.r, de morreu, quando morreu a. escravi.diú!. 
quem -venha. rotea.r nossos campos, \)Orcjue, O Sa. TBOIIUZ DELFI:SO -E os !loUande:res 
quando mesmo admitta.mos 03 maehi11ismos em Pernambuco Y . 

• ~s · adee.nta.doe P~ o roteam~nto dos O Sa. GARCIA PlRES -Que itteram como 
. eampo3. estes JDMhtmsmos necaJnta.m do agricultores os hol!a.ndezes em Pernambuco 1 
: bra.oo e.dlt cabeça. do homem pa.ra. desenvolver- · · · · ..,. 

se,.pa.ra. ~erem utilisa.dos. o Sa. THOHAZ DELP~o-N"a.o .Prosperal'l!om 1 
-· _·S&~_os !l<lbre8 depu~ e ~ é um O Sa.. GA.acu ~-Foram p&ra a cidade. 

- ~cW-~<;t~~' que o .. à~brllllénto de tliM ooouparam a ._ c&pl~, edift<mam ma.gnlAcas 
·-: • ... -· . . .. - ...... ,_r·: . - ·-. . .. 
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fortalezas; ma.s nã.o const'lo que elles fosdem questão. Si tivessemos .creado eala.rio para. 
cultinr o sólo. uma industria qualquer, tomando por base as 

O europeu póde vir para nós, póde trazer circumsta.ncias diffieieis da vida, o nobre 
os seus ca.pita.es, l)Õiie fomentar a industria. ; deputll.do poderia dizer que a. fi:ta.çíto do sa
rnas, Sr. presidente, niio virá rotear com os lario, tendo por base essas cireumstancias, 
seus braços o campo. Não veem, e até devo baixaria de3de que o custo da. vida baixasse.· 
dizel-o, julgam esse um tra.ba.lho degradante. Mas o s8.la.rio em S. Paulo é deterlllinado 

O SR. THOMAZ DELFINO- Qual o trabalho 1 por duas causas : em primeiro loga.r, pela. 
falta de braçus, pelo excesso da proclll'& do 

O SR. GARCIA. PIRES- O da- enxada.. trabalhador, e pela. falta. da oft'ert.a. deste; em. 
(Apartes.) segundo legar, pelo preço do. mercadoria. caf~. 

Dizia. eu, Sr. presidente,quenós niiopodiamos Não à pelo custo da vida, não é essa. a. causa.. 
esperar da. Europa o contingente necessario determinativa. do salo.rio. E comprehende 
pa.ra. povoaçã.Q do nosso sólo e desenvolvi- S. Ex., Sr. presidente, que, a.i.nds. quando e.s 
mento da nm1sa. riqueza.. . condições da. vWa. ba.ra.teem. entre nos, o traba.. 

Entretanto, a nec~ida•le é urgente, impõe- lhador iWiano que está. de posse, que e senbCir 
se com toda.B u forças e eu, Sr. pre$iiente, absoluto. que nã.o tem o correctivo da. concur
que nito entendo nada. de economia politiea. r.moia., nõ.o ceder&, e e. perturbação do tra· 
(fk1D apo~lldo!), sinto em mim que o unico ba.lho da.r·se·ha inevita.velmente. 
meio de r~lver a. questão economica entre E' por estas considerações que e.poio este 
nÓI e des~nvolver a. producçito (aJII'iados), é projecto, que o defendo ; é por esta. ra.zã.o que 
augmenta.r a. rlquezo.llublica. (Apoiado$.) o pr.•jecto entra. na. minha. a ... nscíencia. e domi· 

NiLo 1\1.llo, Sr. presidente, dos estados do na.-me. 
Norte. que no tempo da. mona.rchia. era.m Tenho ainda outra ra.zãa : tudo quanto 
considerados bastardos ou enteados. posição aqui tenho dito sobre 1'il.lta. de trabalh8.dores 
essa em que ainda continua.m ; fullo dos não é invenção minha., são gritos quQ veem 
estados do Sul, :fallo do proprio estado de de todos os estados do norte e do suf. 
S. PaUlo. . Fa.llo neste momento em nome d~ estado da , 

Não ho. estado nenhum . deste paiz mais Bahia, essencialmente a.grioola; falto àinda., 
ameaçado de uma grave cr.ise economico., do e para que a Cama.ra.. se convença. do que a. 
que o estn.do de S. Paulo. (.Apoiados.) minha presença nesta. tribuna. não rep~enta. 

o SR. BRAZtuo dos SANTos- Não apoiado. uma individuo.lidade; fallo ainda. em nome 
o SR. Cosu MACHADO- v; EX, rt!Yde na. da respeitavel Aasociação Commercial da. ()&.. 

ca.pita.J., e não Eaba o que vai pelo interior. pita.l Federa.l, que por meu intermedio dirigiu 
(Apartes.) . umo. r.?presenW;ão ao Congri!SSO. . 

O "'-, GARCIA PIRE3.- Duas ca.usas muito O SR.· THOMAZ Dli:LFlNO - Hel de a.nalís&r 
ox este documento. poderosas influem p:na que assim pensemcis: 

em 1~ logu.r o _gaa.nde erro commettido O SR. GABCIA Pm&<~-Devo mais ao lllustre 
peloe p •ulistas de dar-em aJli predom.inio a daputado o Sr. Chagas Loba to· a. honra de 
immigrantes 4e um . só Pl'iZ, de sorte que o apresentar um telegramma. da im~rtante 
trrbelha.dor ita.Iiano inpõe-se ao a.gricultar municipalidade de Leopoldina, solimtando a. 
(Apoiados 6 apnrt6s.) DO!'SS. attenção para o grande problema., bem 

E quando melhorarem as nossas condições como a. sua prompta. e immedia.ta solução. 
economicas, quando o cambio, unica causa. da V. Ex. me permittirâ., Sr. presidente, im
elevacãO do preto do ca.fe, chegar as suas primir o telegramma no discurso, :poupa.nílo 
proporçõer u~mnaell e o cate delcer ao preço a. Ca.mara de ouvir-me lPl-o. 
regull!.r, será. absolut.atn~nte impossiv I con· Ora., Sr. presidente. nã.o podendo conta.r. 
tinuar-se e. pagar o salariopa.go actua.lmente. com o trabalha.dor Europeu em numero·e 
(Numerorosapoiados.) qualid&de necessari.a... · · 

O Sa. LAUliO MutL'Ett - O ealario baixará O SR. THOMAZ D.I!:LE'JNo- N"rw apoiado. 
(Apartes.) 

O Sa. GARCIA .POUJ.S-... para satia~zer os 
O SR. GARCtA. F:uus·- Diz-me o nobre interesses de todo este vasto paiz, pa;ra sa.tis· 

deputado que o sa.lario ba.i:rará. fazer os inte~ do norte e do sul... . .. ·. 
Mas o nobre deputado sabe qu~ o sa.larío . o Sa. CosrA. MA.oHADO- Apoiado. 

&6 póde ~ai:xar pela. concurreneia. de trallaJ.ha. · 
dor e S. Ex. sabe ig1la.Imente que nma. vez O Sa. GAR.CJA PIRJtS - • • · não ha. . Mo 
estabeleélde. uma. taxa. de ~a.lario, só clreUm• alguma. pa.ra. que não appallem<l! p&ra. o paiZ:· 
~ta.ncias espeeial.i!siuias· e muito poderosaa de que pód.e nos dar maior numero a melhore~ ... 
termi~arão a ba.im d~~ taxa.. (:.tpawu). im!nigra.ntes. . · ·.·· · ·. · · 

S. Ex. não penBOu ~utumente sobre e!Slo UM Sit. DtrutAllo- _Trabalhador ~~a ' 
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_ . O SR. G.A.RCIA PIRES-Diz o nobre deputado 
.que . o chinez virà como machina. e como 

. querem vv. Exs. o trabalhador europeu 1 
Perguntó aos nobres deput;l.dos que aper

. feiçoa.mentD de · civilisa.ção ·esperam do tra
. balhador europeu i . 

· Que ê 9.ue elle nos traz, atem do trabalho 
braçal ' S1 S. Ex. se recordasse de que a.pós 

. a guerra franco-prussiana. o governo fro.ncez. 
·procurando estudar as causasdaquelle ·ta.sti
mavel desastre, nomeou uma rommis.ão pa.ra 

. conhecer doe:>íado da in,;trucção pubüca,e que 
dos rela.torios apresentados chegou-se á. triste 
verdade que '· qu~UJi tots.lidnde da popula.çii.o 
~icola da Fra.uça era. composta de analpha
betos, que nn. Inglaterra., onde a instrucçã.o 
primarm foi por muito t~mpo conftada il.s 
congregHçõ~s religiosas, os fundos -·scolares 
· eram roubados, nllo viria aqui diz~. que es
pere. a civilisação, o trabalho intelligente do 
cultiva.doreur .. peu. Não confundam ss. EEx. 
o proprietario, o director da fazenda. rural 
com o traba.lhador. Aquelles podem ~er, e 
muitos são verdadeiros sabias ; estes não, 
absolutamente não. E quando fossem todos 
muito illu..~ados, Sr .. presidente, serviriam 
apenas para. uma parte da União. . . 

N"'ac creio, Sr. presidente, entretanto. que 

aproveitar-me de um facto apresentado dia
riamente nesta casa pelos nobl'es deputados: 
a. immigra.çã.o chineza. para as Antil.has. Sabe 
V. Ex:. que a. Hespa.uha, procurándo ·prevenir 
os má.os effeitos ·que para a. vroducçã.o de 
Cuba ·poderia tra.zer a ema.ncipaQão dos escra
vos. tratou de promover a immlgraçã.o de 
chins p •ra Cub:\. . 

Votara.m·se fortes aubsidios. Esta.beleceram 
correspondencia. em Sha.nga.i com uma impor
tante casa. commereial ingleza.. · Puzeram á. 
sua disposição essas somlna.s. Os negociantes 
ioglezes serviram-se de indivíduos que deno
minavam corretores, os quaes encarregávam
se de contra.ctar trabalhadores. Esses misera.
veis seduzia.· :1 com promessas os tm·ba.lha.dores 
do campo, traziam-os aos pontos de embarque 
e completa. vam as cargas dos na vi os com os 
desgraçados, victima.s do opio introduzido 
pelos iuglezes. O embarque era. feito á noute, 
sem formo.lidade_oJguma. sem contracto, sem 
gara.ntia.s para. o infeliz, que em sua boa fé 
acreditava. nas brilhantes promessas. . 

Esse vergon!loso commercio, Sr. presidente, 
er:~ f~ito pelos navios das grandes nações do 
Occidente. Eram em começo navios inglezes, 
em seguida. cobria. tambem essa. carga a. glo
riosa. ba.nd~ira _fra!lceza.- Dlsplita.ra.m-a í~l- · 
mente na.'Vlos 1taha.nos. ; • o tra.ba.lhadol' euro~ taça outra. düferença, 

do ~iona.l, além da eôr. Talvez que,. si VAJUos DEPUTÁDOS dão apartes. 
pesassemos . os seus séntJ.mentos, .a. ba.la.nça 
fosse ta.vora.vel .ao trabalhador nacional. O S&. GARCIA. P!R1i1s-Pois bem, Sr. presi 

· (A.poiatlos.) Portanto, nada podemos esperar den~·-~artiam OEl navios sem uma só das for
.delle, sinão o trabalho ; Dão podemos esperar ma.liaao.es e,ao approxima.rem-se de Cuba., um 
qué a civili.sa.ção nós venha por·elle. dos empregados djj bordo apresenta.va,uma. 

. . Estabelecido como fica que necessitamos de especie de contraeto para que elles assigna.s· 
verdadeiros traba.lha.dores. de homens que 'sem. . · . 
venham tomar o machado e derrubar as .ma.t· 'Alguns mais fracos assigl;lava:m; outros re- . 
· tas, que venham tomar a charrua. e rotear o cQ.sa vam-se, e a.S suas assigmi.tura.s erain s·u~ 
terreno, que venham tomar a enxada e fazer stituida.s pelo empregà.do do navio. · 

· a.' capina ; estabelecido como fica que é esta Os primeiros navios mand.a.ram·Ii'os assim; 
e. necessidade que experimentamos, não mas depois, quando os chins comprebenderam 

. conheço, ainda não li escript.or .nenhum que a iilúmia da. civilisação occidental, quando 
· não dê preferencia a.o trabalhador cbinez. elles comprebenderam que a a.J.tiva. .e orgu· 

· N~ ponto não tenho necessidade de dizer _lhosa bandeira da. .Inglaterra ·esta. i a. éobrindo 
· . mais á. Cam<tta, depois da brilhante apologia . o ne..aro. trafico; quando compreijenderà.m que 
· . . do trabalhador. chinez feita. pelo uobre depu- a. França., a. gloriosa França. empregava seus 

tado pelo Distrieto Federal. (Apoiados.1 Honra naviOs nesae commercio desgraçado e infeliz ; 
a S. Ex. que, .contrario ·a. eSS<\ immigraçã.o, quando viram que os navios italia.nos estavam 

·. .foi o màis brilhante defensor· do trabalhador ao serviço de traficantes, revoltaram-se a bor-
· . .. chinez. Rendo-lhe os .meus agradecimentos do, inoumeras, sangrentas for&m as revoltas, 

·pelo valioso concurso de sua palavra. · muitas vezes as gtl;l.l'Jlições foram ma.ssa.era.-
. Os nobres deputados levantam contra. :o das; outras vezes (isto diz-nos Leroy;Beau

tra.ba.lha.dor chinez a. a.ccusação de que o cara.~ lien, o inimigo da immigraçã.o chineza) met
cter. chlnez ê tão fraco, que e um povo tão tiam & pique os navios, na impossibilidade. de 

. ·pusilanime, tão falto de sentimentos. nobres, dominar as gua.rmções e morriam coín·o8 Se~ 
. . ·. que facilmente se deiu esera.visar. E' um aJgoze8. · ; , 
. . enga.no. Não ha ·povo mais altivo, n!o ba ·Diz o Sr. Leroy Bea.ulieu, cita.ndo · uma. das 
:· povo que.mais.amor tenha. .aos prineipios da gazetas da.!!:~pa; que. tJ;&~Va. de 'UIIilL dests.s 

:: '· liberdãde.; E! uma. verdade qu.e voa prova.r a revt:)lt.aa, ·q:u,e os c_hins procediam 'a8siiJi. por 
· · S. Ex. · _. · amor á liberdade sin:iplésmeiite. : . 
;··_;.: Pua. .demonstrar ·a minha. asserção, quero Eis como as chins responderam. · 
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sabem os nobres deputados que. os factos 
ttam de ta.l ord~m. as r~volt!ll! succederam
~t com tal frequencia, que o governo inglez 
.so teve remedio sinão tomar providencias e 
punir pelo crime -de pira.ta.tia. o comma.n· 
d<lnte do na.vlo que se entregasse a. esse tra-

d~· governo da China. dirigiu-se aos dos pa.i
teS civili.4adOS da Europa pr•>test&ndo contra. 
e.-sn. in àroia; mesmo em Cantão, 15 dos indi· 
riduos ao serviço da.s t-a.sa.s cubanas foram 
massacrados pela. mul:iuão. 

Eis como esta na.ção, tendo o suntimento 
altiro da liber-lade. l'esponde àque!les que se 
. ronstituem $eUs inimigos e S)US al.;ozes. 

0 SR BRAZILIO DOS S.>,.NTOs-EUe& sã.o um 
p~1·o superior aos africanos. 

O SR. Gucn PmEs- E entretanto os afri· 
canos nos fizeram tanto bem .•• 

Sr. presidente. discÚte-SC', nesta. ca.sa, com 
os far.tw o~corrirlos na CalifOL'nia. 

Mas não e lendo por alto a. histeria, não é 
lenrlo·a sem commenta.rios que s3 conhece a. 
hi<toria, 
N•~ Calirornia, a guerra levantada não foi 

r»ntra.. o tr-<~.balllador chinez, foi contra o ca
pital. 
o Sa. 1'aow.z D~FINo - Não a.poia.do •. 
O SR. GAMiA PIRES - Repito, sem receio 

de fundada contestação, foi a. guerra contra 
o capital. 
U~l Sn.. DEPUTADO - Socialismo. 

menta" que· teria o estado animou a. qv,e ou· 
troscomp~m. quer a companhia.s d~ ca.· 
minbos de ferro as t2rras recebidas como ga.
raotias, quer ao mesmo govt-rno. 

Mais do que todas as outras companhias; a. 
Central Pa.uifie Itailwá.y excitava. a in veju. . e 
prllvoca.va odios. Tinha ella o monopolio das· 
oommtmicações do Pacifico com. o valle do 
Missi.;sipi e o Atl:tntico. Pelu nnmero dos 
seus empregados. exercill. forte influencia nos 
ne~o:ioo. Como grandes ca.pita.Usta.s, os dir~ 
ctores de.;sa. companhia <8teota.vam luxo ex· 
cessivo, sem que por uma generosidade tives
s .~m concorridu para. nenhum dos melhora
mentos do estado . 

No meio •te to:la e..qga. multidão, que o Sr. 
Brice qualifica. a e:opuma. que 8.9 vagas de . 
oeste 1a.nçam de encontro ás praias de S. 
Francisco, exlstia.m, occupando um bairro 
separad '· cerca. de 20000 chiils. 

Em 1877 a. ca.lifornia. experimentou ames· 
ma. crise oommeroia.l que co:ueçou nos esta
dos de leste em !8 3. 

Tinhamjogado muito nos titulos, era essa 
a. princip ol oocupação. Nc~.turalmente a crise 
atr~tou aos po3Suitlor<'S dos títulos, seguiram
s~ as ta.llencias. a. f11ltl do tra.ba.lho. Os chins 
ooffreram tambem ; mas, re<ignados, acceita
ram a diminuição do salario. As alt:Ls classe~. 
os grandes capitalistas puderam supportar 
a.s suas perdas continuando a ostentar o seu 
luxo, os campooezes. os que tinham -ido. de 
<>utros estados; de lon.:iq uo3 pa.izes, · esses. 
desesperaram úa realisação dos seus dourados 
sonhos de riquezas. · . 

O Sa. GARCIA Pm:e:s - A historia. da. guer- Forma.ra.m·s3 · me•ting~ ; a. linguagem .aedi· 
ra·tevnnta.da na Galífornia contra. o chim é a ciosa. e tur.bul~nta., empregada. ne!Sas r.eu· 
hisforia do Kearneysis111o. · ntões, que atrerrou as classes respeitaveis d& 
O Sr. J. Brice com justa razão, con- America, agraciou, entretanto, aos tmba.lba· 

sid ~rado puhlicista. americano. será. o meu dores dos cáminhos de ftliTO, que repetiram 
valios-1 auXiliar nesta questão. eilSas reuniões com o fim de exigirem a.u-

A C3.lifornia., depois que foi cedida pelo gmento dos salarios. · 
Mexico a 'União Americàna,.cre3ceU, como. diz Foi ent!io que a.ppa.receu Kea.rney, irlandez 
o Sr. Bl'ice, cresce a cou\"e em uma. noute. A de nasdmento, em seus primeiros tempos pi- · 
descoberta da.s grandes minas de ouro attra· loto de navio mercante, nessa. época condu:. 
hiu para ella. uma. multidã.Q de aventureiros ctor de carros. que formou o ·partido dos
de todos os -paiies do mundo. Jâ. elht possuia. Homens do trab:tlho. As p~rdas que sotrreu, 
grantle população, fa.lta.ndc.·lhe governo re· isto e, as p ~r das do que esp ·ra v-a. ga.n bar no 
gula!' que a contivesse, educação ou cultura jogo 1 ·varam-no a urna especie ele · allucina.
oocial. A ·pdncipal occupação da. primeira. çã.o. Duas gazetas deram·llle c~lebridade, ·e 
geraçãO era 8. mineraçãO ; industria, que uugmen/flram ·as Stt"S ed ç!Jes, ,endendO•U.< :aOS 
pelas alternativas de rapida. furtuiia e de im· op~rarfo~. A questão assim estabelecida foi 
mediata. miseria,-de longas horas de pesado levada para a. esp2culação dos partidos poli· 
trabalho e outras de descanso e divertimen- tic~s~ Para isso contribuiu muito o peasimo 
too nas ea.sa.s 'de bebirla, ex••rce influencia sin- governo do estado. Em um do3 sens 11tectiilgs 
~ar no ·caracter da popula~ão. A eopecula- Kearney excla.mou: Vamos aos estllleiro3. da. 
çao tornou-se -na. California. uma paixão. A Pacific Mail Company's metter a pique os va;.. 
proprtedade territorial era. mal esta.belecida.. pores que trazem os chins. Eis a. questão, Sr . . 
Qu 1ndo a California foi cedida aos E3tados- presidente; vê V. Ex. que ella. não foi leva.n·_· 
tnHbs~ já. os e$peculadores haviam adquirido tada. contra ~chim, mas contra.·o capital. ,· · 
gr.&nde extensão de terrenos sob o governo . ' o :congl'e!!i!p da Ca.lifornia tentou imrQedia.,l . 
~hol, 'ai 'prev~-dD ~-·aesen~~- - (e.mente ex~ os c.bü~Bj ,ptAblica.udíl .. 1~11 
~ .v .. y . " ' . 1b .•' 
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dictadas pelo esptrito d~ pa.rtidj que nelle tlo-l _O . SR. GARCIA PrRE~-. A Camara . ~er
mina.va. , sur)rema cvrte d~cl.a.rou o Con- ~lttu·-.me-ha q_ue. para.Justrficar esta Oplm:ic, 
gresso da Ca!ifornia inMmp •tente para taes va p~d1r o apo1o1 de Lanessan,membt•o da Aca
resoluçies. Em 1875 representou elle ;>.o con- demta. Franceza, depata.do p~lo Sena, com· 
gresso nacionaL Vê V. Ex .. Sr. pre~idente. missionad,l pelo governo fr~ncez para estudar 
que o congresso da Ca.lifornia. parcilhou da as coni.lic::es e?on~micas,. políticas e sociae: 
a<,.üação desde o seu oom~ço. das suas colomas mdo-chmas. 
"'E' que, Sr. presidente, pelo artigo 5 do Depois de haver feito um resumitlo estudo 

tratado de 1868, celebrado pelo Sr. Set·ward, sobre a China, diz o Sr. de Lanessan (.'ê): 
os r.:hins não podiam naturalisar-sa cidadãos «Os que perr.orreramas ruas tão estreitas, 
americanos, e os irlandezes eram 2 milh~e.~ mas tão vivas tle Cantã.o,aquelle~ que tiveram 
de :votantes. sob os olho3 o esp~ctaculo desse lbl'migueiro 
·o SR. CosrA MA.CIUDO- Essa à que é a humano, onde não ha, por assim, dizer p~rt.:J. 

verdade. · que não abra um armazem, ou officina; nnde 
todas as indu<tr]as e toio3 os gereros ue com-

O S:R. GARCIA. PIRES -O geneml Grant, mercio teem seus r<>presentantes ; onde, sem 
que em suas mensagens ao congresso referi:?· machinas, com o auxilio dos ~eus dez de(los, 
se aos chins,não pediu a exclusão delles, nao centenas de milhares de trabaLhadores proúu
:propoz restricção na entrada. Pedm ao con- zem, não so com que aUmentar o commercio 
gresso que prevenisse, pol' meio de uma le· de uma parte dos mares da. China, mas ainda 
gislaçã.o fort~,a B\lcravísaç:lo dos chins com o .com que encher a.~ prateleira.s dos nossos 
titulo de coo~ies, que pt·ohibi~,e aos navios grandes armazens; a.que!les que puderam 
americanos o transporte dos coolies para julgar de ví·~e o baiX•l preço da. mão de obra 
g_u"lq,ar pai~ q•~1 supl)riass:• es•e 5ystema. na China; aquelles que sabem a. ooncurren-

Ern 1874, a. mensage:·J denunciou ao con- cia que nos fazem os p1•oductos chinezes nos 
gre:>so que muitos dos chins iam pnr11 os E~- mer.:ado.> do 01·ient~. nã.o podem deixar de 
tados Unidos, não por sua. vontade, mas a t1- inqllieta~·se a idéa ·de que cedo ou tarde a 
tulo de coolies. levados por indivíduos, que machma rhra o concurso de totlo o.~eu poile~ 
os tinham como cou~a propria. a. intelligente activirlade do' 300 milhõas de 

. · E' dllf.!rente de dizer-s() que Gra.nt pro- individuas que formam a Clüna.'; si não re· 
puz ao cnogresso a expulsão do chim. ceiam as armas do imperio do meio nem no 

Só em 18+8 o congresso votou o blli re- pres~ute, nem no rutu1'0 tremem ao pensa
stringindoa entrada t.los chins.Esse biU foi d ~- mento da con:!urrencia commercial e indus
volvido pelo pres:dente Hayes, e o ueto íoi tria.t. » 
mantido. E' a rasão da guerra que se move a immi-

Mas os Estados Unidos acham -se em con- gração chineza. 
dicções muito di versas das nossas. Ainda as-
sim os E3ta.dos Unidos não repelliram o O SR. CAsmmo Jur-.'lOR-Mas o medo a que 
chim ; adaptaram medidas modiftcativas do o es~riptor allutle e da industria chineza. na 
trab China, Jll.zendo concurrencia. com -a industr~ 
· alho. · européa. 

Sr. presidente, a~bütt() que as nações .da o SR. GARCU. PIRES-Mas si conseguir· 
Europa se opponlla.m a que um palz vasto mos estabelecer uma forte c-orrente da immi· 
como esie, de uma riqueza excepciona-l, possa. gração chineza para o Brat~ll, pergunto si 
obter uma immigraçã.o da ordem da chineza, não· teremos, como teve a Califürnía, odes
que possa out~r homens que venham desen- envolvimento das industrias e se não iremos 
volver a. sua. agricultura e a sua índ os- fazer concurr.:ncia á industria europea ~ tria ... 

o sn. Cosu MA.CBADO _Fazer a nossa in- O SR. CA.snnRo JomoR- Mas o chim nãa 
depenuencia. vem para a industr1a. · 

0 SR.. GARCIA P1RES-1Sto e,' crea.r a nossa 0 SR. COSTA MACIIADO-Virá desenvolver 
indeodndencia.,.como, an:tecipa.ndo-me, acabem riquezas que fomentarão as industrias 
ae dizer o nobre deputado, livrar-nos da O SR GARC1A. Prru:s-Sr. presidente, sabe 
·g-,mancia. da commercío extrangeiro. V. Ex. que; em cons •quencia da luct1 em que 

os:. 80STA MACAADO-Apoiat.lo, isto aqui foi envollrido o tra.b:llho do chin ·z na CaUor-
é uma colonia. nia, o congre3SO dos E.;tado . .- Unidos nomeou 

nma coinmis;ão mixta· p1ra inquirir do• 
O SR. . GA.RCtA PIREs-Acredito que é 'esta fJ.cto3 no mesmo log-c.~.r em que se daram, 

a. grande ~azã.o. da cê!'rnpanh'" que l_eva.n- para conll.ecer as quei:x:a.s·da. Gali!bl'nia. 
f.a.l'am os pa1zes ll).dustnaes contra o chim. . . Esta co mmis~ão empre,.uou uma parte dG 

:,~~dS:iu~~~~C,~~. $~ feV~ u~= ~~~~-: :~=~~;::; 
. ,/'/ - . · ... -... ·•· 

/ / 
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fora.:n inQueridas l30 -testemunhas e consti- tractos. honestos. sabendo todos ellcs . ler e 
tuir:~.m o re!atorio 800 p:~gin:~.s de papel. e,cr.;ver, >.oht•ios,gosando de excellente llaude, 

Temos conhecimento, nesta casa, de uma. p r is ·o crue são aceiados e tomam banho 
p1rte do r elato rio aiJresentado pelo n obre d~- todas as noutes. 
put.ado pol' Sergipe, meu distincto amigo D.r. Demais 03 chins não exig2.m auxilio dos 
Felisbello Freire. brnnco~ . 

s.Ex. den-se :to trn.bnlho de escol'1er, de Não lhes Jletlem nada para 03 seus pobres. 
en;re aquellas I30te~temunllas que d:puzeram Não estrlo a ca.r·go d~ nos~a ·:popul;>.ção. 
no inquerito, o que havia de peior contra o Sob e~te ponto tle vi3ta, não :5â.o 03 unicos. 
chinez.· Os jutleu ;:; tambem as-ím proc~tlem. 

compr.?hendc-se facilmente que .• em um_ in-
. d t 1 - r uv dr> · 0 lWimeirojuiz da Colombia.Ingleza clepoz: 

QUC1'
110 es :a ort em, nao potiam ser 0 1 ~ habito:; intlustriu.es ecconomia, sobi·ie·'ft'"'e· e só QS amigos do chinez, os inimigos tambem o u""' 

for:tm. r·c~pf.:ito á lei, são estas as quatro qualidades 
Mas nós, qn2 apreciamos os factos, Q\le va- dos chins. confessam ru seus amigo~ e os seus 

mos pronunci:1r julgamentl), nã.o podemos nos arlcverS3.rios. . 
!imitar á.s d<>po~ições dos inimisws do traOO.- Não se J·Õde dizzr delles, e certamente não 
lhador chinez, devemos examinar o grà.o de são. preguiçosos, e brios, extravagantes e tur
verncidarle, n. capacidade da.s testemunha.;. bulento~. 
que depuzcram. sua idMeidade pa1•J. que São e;:tas qualiuatles que, de facto, motivam 
po,;sa.mos p:·onunciar esse j ulgamento com re· suu. impopula.rida.de. S~u traball:o constante, 
ctidio e ,justiça. incessante só póde ser compa.racio ao da for-

l{iio precisava, Sr. presidente, tra.zer aqui miga.. 
este relatorio Nõlu me reeorllO de ter visto, oa mnido, 

As accusa.ç,,':cs' já foram feito.s pelo nol:l'e que um chim se embri:lgas;:e. · 
deputado por Sergipe. s. Ex. ja letl o que Diz uma. ontra testemunha: Desde que resido 
havia. de pejOl'. • on, Califomia. e isto uesue 1850, só vi um 

Peço permissão para ler um:t tr anscrip\ã.O chim ebr·io. Creio que este comeÇava. a ameri
de alguns do< depoimentos. mas depoimentos canisar-:>e. · 
de pe.;;soas alta,mente co !locadas na sociedade Com,) negociantes, citar-v_os-hei apenas dous · 
da Califórnia, revestidos de cargos publicos, ãepdmentos. · -

Sr . presidente. conclue este reht ·rio o No commercio consideravel do chá.. diz um 
segu!nte: (hl), ((Fica claro que a. Ca.lifornia. delles, os nossos mercadores devem ter illi
deve à mão de obra. chinezaas communica.çi5es mitada confbnca nos agentes corretores. 
por caminhos de fdrr-o com ·os esta elos de Um agento chinez e mandado para o inte· 
leste. preparo par<~. cultura. de grandes ex- riu1· com 250.000, 300.000 ou 500.000 dollars 
tensees de terrenos, si não existencia. ao para. compra <l~ chá, ~>em outra garantia. além· 
menos· o desenvolvimento actual da cul tura. de sua honestidade e integr-idade. 
de fructos e dll. vinha, n. crt'açiio de tcr:-enos Negociantes que teem feito · tra.nsa.Ções em 
p~l~~ dessecacão de charco~; estes charcos só som mas considera veis com os chis, intormllll\ 
podiam ser dessecados tr-J.balban<lo os chine· que oscontractos e..c;criptos eão desn~sarioa, 
zes com agua. a.lé a. cintura. e a cabeça. coberta que a. pala.vr·.1. é sutncíente garantia do cum
d9 mosquitos, o_ progresso de suas manal\1.- primento de obriga<)Ces,e que, si bem que tives. 
etara.s. eb,» sem feito, dura.ntA muitos annos. n~ocios 

Foram as conclusões da.quelle immenso in- no valor de muito m!lhares de piastra.s, 
querito. nunca perderam uma so pi-·st.ra por má. fe. 

Mas. desde queo3 nobres deputados que ac- Mr. Gi bb~, empregado no regulamento dos 
cusaram aos chinezes consiuerara.m comover· portos marítimos d~ S. Fra.ncisoo, a.ssiin 
dadeiro crime aquillo que e verdadeira bnse depõe: . 
·da so~iellade moderna, o amor da familia e . Na qualidade de l10mens de n:e_:rpcios, cor:· · 
da. patrin, permitt:un que apresente as opi- Sldero OS chins aosolutamente iguaes &OiJ . 
niões que delles formaram homens notaveis. nossos: <I.Uanto a. integridade, nunca ví uma. 

Quero aprovei1:.a.r-m9 da primeira. citação corporaçao, homens mais honrrados, de es--
para apresentar uma contestação, não minha, pirtto mais elevado, mais exactos, mais sié
mas do inquerito, a. t1ma Jlroposição do ceras do que osm~rcadores chinezes da cidade. 
nobre d~puta.do pelo Districto Federal. Nunca vi um easo de um mercador chiriez 
. S. Ex •. a.ttribuiu a.té .r-os chins a. fal~ de I tentar fazer pas~r. sna~ mercadQI'ias m. a.l· 

Pied:t.de. ~àndega por valor mfer10r ao Yalor r~-~ 
Om., o inque-rito diz QU$ não h& uemplo )!a . nem de apresentar falsa. reclamação. · · 

CaliComia. de um ehim p~ir esmola.. j Considero os mercadores,chinezes em gerat 
Tratan~o 'd~ Q~~o> lê:Se: muito 4ilrnOS fm~!~ :Ponrad~ ~o~q.ue ~ .~~~ outra ~ ua.l~. 

de co~, ·m~lietf, leil .-~-~! . ongem, m.elilllG ~;DaiJ.àP q~O\J, ~~- · .. , · · · 
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São; creio, os melhores -roa.thematicos que O SR. GucrA PIRES- Precisamos de quem 
·tenho visto. substitua. o bi'àço escra.vo, é verdade. 

Nunca ·tive com elles um processo. nem Substituir o bra.yo e.~cravo, Sr. presidentP., 
mesmo uma queixa. delles. substituir" elem?nto do trabalho! E: escan. 

São qualidalles. Sr. presidente, que não daloso! Não é substituir a. condição do es
podemt;)s despresar, princip::ümente nó>, que cravo! E o nobre deputado 1lque convencido 
não temos uma. população tão densa, que de que o::< seus $en imentos não são mais no
po::sa. offererer uma resistencia for~ às inva- bres, mais elevados do que os sentimentos 
sões das raças . européas . daq uelles que d:femlem o pro.;ecto. 

O.ur;o· dizer que precisamos de raças ener- Nem S Ex. tem mais em peito, mais no co-
gica.s, . ra.ças fortes. Mas per.gunto a.os nobres ração a lei de 13 de' maio do que nós, que fize
deputados,.que qualidade de energia. é e;ta mos o sa.crificio sem levantarmos um quei-
que SS. Ex>i~ procuram ~ . . xume, sem uma reclamação, sem um pro· 

E' a..energia. do trabalho ~ testo. 
Raça nenhuma. a apresenta mais do que o r.omo queremos r.ós ou poderemos revogar 

ohim. · · a lei de 13 de ma.io?! (.t1.oiado', muito bem !.) 
E'. a en~rgia. nas. qnn.l.idades boas, ail'ecti-. Queremos Sr presidente elementos de 

-vas do coração, nas a~eiÇõe.~. da. famil i~. nos tl'a.balho, q~ere1~os br-aços, j,orqne presen
senti!lle!ltoS de amor a patna, nos sentimen- ciamos 0 estado desolador dos nossos cam· 
tos de p1edade ~ • pos pot·oue vemos que por um facto muito 

Nenl)uma raça apresenta. melhores garan- nat' .. ra.l. : . ' 
tins, ainda neste particular, do que a raça 
ohine a. . O SR. THOMAZ DELFr:s-o-Todos nós quere-

D·.! que energia. fa.Jla.m os nobre deputados 1 mos. 
Quer~m desta. ei)Prgia. revolu~:~ionaeia., p:l'· O S. GARCIA PIREs·.. a. antiga populaçii.o 

tuba.dóra. da o1·drm ~ · d;;s campos, aquella que foi escrava. por um 
Si.édesta que. o~ nobres deputados querem sentimentt;l que não reprovo, ab~nuonou-\ls. 

fallar, · digo-lhes que nós a rli>:pensamos Mesmo eu espet-ava que, obtida· a li terua, 
bem,, por que a nt:lc~ldade princ pal deste o trabalho em que por tantos anno-s gemeu 
grande pa.iz é a. paz, e a tronquilida.de. essa. raç:t infeliz se lhe tornasse odiosó, eg-

O Sa. Co.TA MA.CKADO _Apoiado. pera.va que á negra. ima.ge '' de um passado 
de soffrimento e de dor ella. desertasse da~ 

O SR.. GARciA PIRES- Jã temos cá. bastantes fa.zendas, como tambem·esperei dos poderes 
eleme~tos . de fermento, ,pa.rá. ainda. importai- que decretaram a. emancipa.çfio medidas que 
os dós sil:iialistas da. Europa. · garantissem, ·não já o interesse do . .> agric:ul· 

Faz ma.l. Sr. presidente, qt)em prêga. seme- tores, aliás, muito respei.taveis, ·mas o in te· 
lba.n~ . ·doutrinas, quem desvia. por esta ress~ da pat.ria llgaifo à ·serte da lavoura.. 
·rórma. a. ra"?ão.do·povo. · E' preciso ver, conhene;r o e.;tado desolm:lor 
· O n-.speito .á. lei nunca foi subserviencia, a dos n03SúS campos, dizia, e_ recordar de que 
di~plin.a no trabalho nunea. fo~ xebaixamento ca.pitaes muito ímp31 tautes ahi se acham per· 
do caracter. Nada. neste mundo, no mundo didos·para a riqueza. publica, que a. lo.voura 
pllysico, como no mundo moral, póde mover· é o sustenta.culo deste paiz. que dellu. Hi
ae sem a ordem. mrnte ate hoje tira. elle os elementos de vida, 

Querer uma sociedade prospera no me'o da que é um crime àesprez~• l-a. 
desordem, da. e:ffervimcia das más paixões, 
Jlrovoca.r aspirações que a.quelles que as pro- O SR.LA.URo MuLLER- Ne3te ponto,a.poiado. 
vocam são .. incap~zes de realizar, a.s1•i:·acões O Sa. GARCIA PIREs-Si encararmos sob 
imposSiv~, não e ser patriota.,'não é procurar outro ponto de ' 'ista. a quP..stao, si abando· 
o bam.do povo, ·é des'lial-o do verdadeiro narmos o terreno pratico, si nos levarmos 
caminho. · ao dos principies. pergunto a.os illustres sm~ 

Nà9 ·precisamos, Si'. -x>t:esid.ente, destes tentadores do decreto de 28 de julho, em que 
fermentes da. Euro_pa. ; nos os temos jà. de principio de demócracia. fundam SS . Exs. es..~ · 
sobra·... · . ' · · · condemna.ção qne lançam sobre metade da 

O _SR. · LAtm.o. MÜLLER- Precisamos · do huma.nidadtl~. . 
eliiJD.. · _ O SR. THOMAZ DeLFrr-ro-A terça parte. 

O Sa. G.&~ - Pml!s - PrPcisamos de O SR. GARCIA PIRES-:-() erro não é atte· 
chini; e verit~de~ porqus pr:cisamos de quem nuado pelo numero. Digo metade, po.·que 

. . . . tr,ába.lbe ·e não <Ie .quem· venha perturbar a ella. abrange Ol! dous continentes! o africano 
•!,·. . ordem.. ·,. ~, ·::.:" 7 •• •. , . - :: -. . •. . ·-· . . e (). asiatico? -·... ' .-
.' · · · O sR .. ~TJUo R:!BEIBO_- .PreoiSa.rilos de O sa. ~ Uu.LLllm..: Não é ums. Cóndeo 

··.-_wlBf.ituà.ô lJlWl mc:ra.vo. .Dlli6Çâb. . • . 
~.:, .. -
• ,' ·: ~-·:· • I 
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O SR. GARCIA Prk'Es-Corrijo a phrase e 
p~r~runto a SS. Exs.: em que fundam essa. 
repulsão •f e mais de metade da humanidade? 
Em que S9 fundam, em qüe principio da es
cola tlemocratica vão· buscar amparo para se
melhante dou trina. ? (Paus t ) 

Sr. presidente, vi hontem o nobre depu
ta.clo pelo Distrlcto Federal, querendo justi
ftear o governo provisorio por ter baixado o 
decreto de j28 dejnnho ... 

0 SR. THOMAZ DELFINO -Grande acto. 
0 SR. GARCIA. PIRES ..• fazer a maior of

fensa. que imaginar se po~sa a uni homem 
publico, a. um homem :político da. estatura do 
Sr. general G!icerio. 

S. Ex dPclarou que aquelle decrPto é uma 
cnnc~s.<ão aos preconceitos. que S. Ex. havia 
pubhcado·esse decreto, pa.ra que não se dis
sesse que elle queri<~. indirectamente inde
rnnisar os proprietarios d ~ esmwos, S. Ex. 
havia publicado .o decreto propr-iamente para. 
nfio ~e dizer que tinha· a Reyublica. comprado 
nossas adh~:;:ões 

Faço melhor conceito do ca.re.cter do illus
tremini~tr'O da ~~.~ricultura, signatario do de
creto de 28 de julho. 

Si por ventura :-;, Ex não e~tivesse etvade 
dos mesmos praconceitos contra as duas ra
ças africana e as:at.ica., si S Ex. não elabo-
1'11SSe no mesmo erro, estou convencido de 
que o H lustre ex-ministro d3. agric\lltura se
ril' int·a}laz de puhlicar semP.lllante decreto. 

VoZES:_AhNã. admittem isso ... 

O Sa ~ G, • PIRES-VV. Exs. caem dia-
riamente eJJ.,. "Jntradicção . 

Comtlemuam o ci1in por não se a.s'simielar · 
aos ourro; povo-; e quando se lhes ía.!Ll. na. 
p ss.bilit.lad ·, na facilidade dessa as;;imillac:ão, 
oppõelll-Se tenazmente. · · 

DJVO dizer a.l11da a V Ex., si porventura, 
deveremos inflUir vara a introducçã.o das raças 
europea.<~ entre nos, a. ultima que aqui deve· 
entar, e a raça la. tina. . -

Sr. presidente, quando vejo esta discussão; 
quando vejo o• noures deputados levantarem
se em defeso. do deCL'eto de 28 1le.iunbo;qua.ndo 
leio este decreto firmado pelo ministro do go
verno revoluciona.rlo. do governo que se ti
nha levantado OI'Ste pai~ em nome da liberdade; 
quando vejo este decreto firmado por um 
homem da e$W.turll. moral do Sr. Franc,sco 
Glicerio e &ço um confronto com as palavras 
de um :fl.lllo desta. ra.ço. desprezada e ama.ldi
çoadn.; quunào compar·o os sentimenti)S coil
tidus nas palavras do Sr. general Tchengki~ . 
tong; Sr. presidcn te, descreio um pouc~J da. 
democracia. brazileira. . 

Aéred1tava que a democracia. brazileira, não 
podia fundar-se em outt•os principio~ si nã{) 
nos principias gloriosos de 9::!. ( tpaiadas.) 

Entendo que a. demooracia brazileira deveria 
tomar por not•ma a. seguinte maxima: .a. hu
manidade é uma f<~.m.lla. 

Entendo, Sr. pr •dd<•nte, que sómente neste 
terreno e quo p .. d·mos constituir uma socie
dade forte. ( .lpoia'ios.) Nã11, elle o publicou. não.por esse motivo a 

que a.lluriiu o nobre deputado; elle o publicou 
por uma. convicção sua, por uma convic-ção Mas, nã.o 
fnndatla em um Prro. erro de apreciaç..'io,pelo Nos pr1meiros dias de."Repub[ica. estas ma- . 
mesmo erro em que laborao nohre deputado. xima.s foram d~spreza.das. - .· 

O SR. THOMAz DELFINO- Não apoiado. · O governo pro~·fsorío con;.'iderou-se arbitro: 
na humanidade, considerou-se juiz e en.ten.deu, 

O Sa. GARCIA PIRES .. em que estão todos que lhe er-a licito fulminar, lançar uma. ex· 
n.qu~es que condemnam o projecto em dis- communllão, uma. condemhação ·sobre, não 
cus~ao. · uma raça, não um continente, mas sobre dous 

O. Sa. BRAZILIO nos 'SANTos- Foi a defesa continentes, sobre muitas raças e ·sobre a. me-:· 
da nacionalidade brasileira. tade da humanidade. · 

o sa Mo.kAES BARROS-Foi a viola.r,:ão de l ara nós o mundo está limitado pelo de~ 
um gran•'e priuci,,10 de dír.eito. ereto de :28 de junho D.os tres continentes, os 

• outros dous não exi.;t.em. 
O SR. GARCIA PlRES-Diz o nobre deputa~o Este det·reto 6 uma muralha mais forte 

Eo.• S, ?aula: foi a def~sa da nacionalidade aint.la. _do queaqaella outra muralha. levantada.,. 
razllemt _!{Pau·a.) na Ch1na,nquelle decreto uã.o tem outra 111zão 
Sr. pre~1tlente. pergunto ao n ·,bre deputado \de .s;•r ~inúo uma. fraqueza do espírito .. (na, 

que acab' de me llo:,rar com ~eu apa,rte: "P~tadas) ; o.quelle dec1 eto não devia. e não ·''' 
por ac:aso. a n~ionalidade br~~eir~ soffreu 'deve figurar na. historia. da fuodação da. ae.·, :; 
c ma mtr.•du~o~ de 2q<l. mll ltahanos por I publka. - , · ·:;; 
unno~ e que.nao sao braz~e1ros ~-(Pau-a~) . EV. Ex: guer exemplo da. verdade .que:<;.· 

UN Sa DEPUTADO-Nao so!freu cousa. aJ.- acabo de dizt-r 7 · . 
guma, (Ba o'tltro,.· apart·s.) .· ·.. .. ,. _V. Ex. que~. o exemplo:de q. ue a--impugn. · .. ~ .... ·.·.<··.: 

·. . ça.o d~~te proJeCto DO.SCe JUstamente; ao::.pre. · .< 
O SR.: GAll.~ PIRES"'""~M V. Ex:. devem conceito contra. um& taç&~ · · · .:.. . .~ : i 

:~í~~-~~~~~: os. chin.~. ~tem~dem1d~:uc!!rova tirM8. da propria .-~~~ :r. ? 
; .. ,__ · · • .. -· ··· -·- · · · · •. - ·. · - <·: .-;· ,~~fc·.: ~~ 
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O decreto de 28 de junho prohibe o ingresso 
nos portos do Brazn· dos asiaticos e afriLa
nos ... sem distincção de qualquer paiz. 

Pois Lem, esta Camara já. concedeu em l' 
discussão a entrada elos liberianos ... 

0 SR. THOMAZ DELFINO-Fez muito mal. 
0 SR. GARCIA PIRES-l\'ão direi que fez 

muito mal, em pi'Ímeiro Jogar pelo respeito 
que elevo á Camara ... 

0 SR. THOMAZ flELFINO-Todos sabem que 
FOU incapaz de o:ffencler• a Cnmara; o meu 
aparte é a expressão de uma opinião. 

O SR. GARciA PIRES ... e em segundo lagar 
porque nada. tenho a dizer quanto à essa 
mediúa. 

Assim, Sr. presidente, não conheço motivo 
on razão poderosa, nem economica, nem po
litica,nem social. que autorise a rejeição deste 
projecto. 

Tudo nos f<tZ acceital-o, convertel-o em lei. 
já a convicção em que estamo3,sobre totlos.eu 
das vantagens que nos trará a immigração 
chineza. já porque, Sr. presidente, votando 
este prQjecto, obedeceremos as exigencias, ás 
imposições de grande parte ela família brazi
leira. ( Apoiados, e ntto npoiados. Muito bem. 
O orador ê muito comp?'inientado. ) 

Telegramma - Leopoldina, 17 de setembro 
de 1892. · 

Aos deputados federaes Drs, Gabriel de 
M<1galhães e Chagas Lo bato -Rio de Janeiro. 

A C<1mara Municipal de Leopoldi.na, fStado 
de Minas, sciente da 2' discussu.o projecto im
migração chineza da Ca.mara dos Deputados, 
invoc::t vosso patriotismo para que seja con· 
ve~ticlo em lei quanto antes. Entende a ca
mara que, Pm pr<'lsença da crise.do trabalho 
que assnl.Jerba o paiz, a discussão finanreira 
é de todo ímproficna, si não resolver-se já o 
problema do trabalho agrícola, que é assum
pto capital, e que é inacliavel. 

Sala rias seRSÕ?S da camara municipal da 
cidade da Leopolclina, 15 de s2tembro tle 18tl2. 
- Lucas Augu.sto 1l1ontei-ro de BarTus presi
dente. Dr. Joaquim. A. Dutra. - Jliunoel 
Lohaw - Jose Teixeira rle lo1eir·11es. -A n
tnnio Baptista. -Bento Xaviet· FiLho. - Dr. 
Octavíano Costa. - Antonio C 1etono de Al-
""eida. - Francisco Fareira .Neto. · 

O SR. FRAi\'ÇA CARVALHO (pe'a ordem) 
,.... Sr. presidente, este assumpto J'elativo á im
migração cbinem já se acha sutncientemente 
diBcuticlo (opoiados e nao upr.iados). 

O SR. JoÃo m; SIQUEIRA- Sem clu vida ; eu 
já estou perfeitamente babilitaclo a dar o meu 
voto. 

0 SR. FAi\'ÇA CARVALHO ... e por iSSO eu 

peço a V. Ex. que consulte â casa se con~. 
sente no encerramento da discussão. 

Mas, aproveito a occasião para repetir, com 
prazer, palavras que ouvi de um illustre de
putado pelo Ceará, meu distíncto a.rnígo, cujo 
nome peço licença para declinar, o Sr. Gon
çalo de Lagos. 

S Ex. disse que o Ceará.não qüer clüm, 
não pr2ciza delles, mas que entretanto vota 
pelo projecto porque entende que não é de
putado pelo Ceará mas representante da na
ção; e. que a Repu blica federativa é· a união 
p:da cónfraternizaçào e não a sep:tração pelo 
egoísmo. (ll.fltito bem) 

E p?ço ainda licença para repetir as p::tla
vras aqui proferidas poe um Elustre collega 
da rPpresentação do Rio de Janeiro, e que 
não devemos concorrer. com a rejeição de~te 
projecto para a or·ganisação de um novo pal'· 
tido, de um partido forte. contra a Republica, 
o partido ela lavoura sem braçJls. (Apartes, 
muito /Mm). 

E' submettido a votos o requerimento de 
encerramento da discussão e o Sr. presi
dente declara ter sido approvado. 

Ú SR. LAURO MULLER (pela o1·dem) pede 
verificação da vota(,lão. 

Procedendo-se á veriflcaçfio, votam a favor 
70 Srs. deputados e contra 32. 

0 SR. PRESIDENTE-Não há numero. Vae-se 
proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamacla. verifica-se que 
se retiraram os Srs Sr8. Lauro ·Mü'ler. Schi
midt, Bápti:;ta ela Motta, Thomaz Delfino. Oi
ticica, Henrique de Carvalho e Dernetrio 
Ribeiro. 

O SR. PRESIDR:NTE-Responderam á cha
mada 202 Srs. deputados; não lla numero. 

Ü SP .. SEVERINO VIElH.A (pela ordem) re
quee que se consulte a Cama.ra si prm·oga a 
primeira parte da ordem elo dia para que 
~e"'am discutidas as materias nella compre
hendiclas. por meia hor::t, sem prejuízo ela 2'' e 
3a partes ela ordem ao dia. 

Suhmettido, a votos o requerimento do Sr. 
Severino Vieira é approvado e continúa a dis
cussilo do projecto sobre immigração chineza. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a pala VI'a O Sr. 
E rico Coelho. 

O SR. Emco CoELno-Disisto da. palavra. 
O SR. NILO PEÇANHA-Tambem desisto da 

palavra. 
0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra O Sr. 

Felisbello Freire. 
VozEs-Não está presente. 
O Src PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 

Marti nho Rodrigues. 
VozEs-Não está presente. 
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O SR: PRESIDENTE-Tem a paL:tvra o Sr ela immigração chineza todos fazem di-;tincção 
Bevilaqua. · · no elemento que Lleve ser chamado para au-

0 xiliar o no<so trabalho,ou pal'a s ·r assimilado 
· Sr. Bevil aqua-: Sr. pra~idente, . á noss.t população S'3. E Ex. querem á ~e
nu~1Ca,I>•tsso u-me pela mente que esta questão lecção ; e a~sim é que se discute uiariamei1te· 
attwgtsse as proporções a que chegou nesta ne;:;ta casa qual é o melhor immi

0
"rante sob 

casa. · F I' · este ou sob aquelle ponto de vista. E é justa-
e tzmente .i à m_e fbi dado à ensejo de mani- mente na apreciaçãQ das qualidades das di

festar a m_mha optnião sobl'e o problema alias versa.~ especies de immigrantes, qúe SS. EEx. 
unportanttssimo (le;sta especie de tmmigração, foram levados á meu vêr, por uma infeliz 
para resolver a crise do tr·abalho. inspiração a aLlopt;J.r como solução dc1 crise do 

Os inconveni ante3 enormes, as pertubaÇ'.ões trabalho no nosso pa,iz, a immigração clíi
profundas, 0 3 desastre:? assombrosos que si me neza ... 
afiguram inevitaveis, eis a sorte que nos (Ha um aparte). 
a~·ua,rda , ca.so .a manifestação da Camara san-
cwne a faculdade da innundação chineza como Já tive a honra de responder antecipada
já ril.2 f,Ji felizmente dado externar em ~utra rn:mte ao aparte do nobra deputado estenden
occasião para por qualquer forma não deixar do a prevenção para a acceitação de qualquer 
ele lavrar o meu prote;sto. immigrante, não -a uma classe, ma~ a todos os 

Agorà sinto-me constrangirlo na tribuna; brazileiros . Poderia dizer alguma causa ao 
por um lado amigo.;; políticos, por outro la,lo meu illustra collega que me honra com Q seu 

. acl vers~ri?s, igua lmante amigos pessoaes, pe- aparte, sob o meu ponto de vista indi l'icluael. 
dem •. lllSistem par·a que ponhamos termo no Realmente não sou amigo da imtnigração pelo 
de?ate, em que aliás não pensava caber-me modo porque se faz em nosso paiz, e gi1ral- . 
hoJe a pt\lavra. _ . mente nbs -paiz 's que se julg-am nece~sitados 
·.O· SR. TÍmllfAz · DELFINo-V. Fx. é positi- debr, ços. Entendo que o nossopaiz d'lveser 

vrsta e a . escola positivista condemna a immi- franco a todos os povos, a todos os cid dãos de 
gração chineza.- qualquer paiz: .. (.-lpoiados) que expontanea-

mente procuram as noss1s plagas,ou no intuito 
. O SH.. BJ;JVILAQUA-0 nobre deputado no üe melhorarem de sorte ou de fortuna, ou no 
aparte com que honrou-me deu-me um titulo propo3ito de comparti:harem da nos~a vida so
qtJe n~o posso ir ia t'it tmacceitar porquanto cial e política, desde que, neste caso, satisfa
n,a ren.lldade f<JJtam-rn'l qualidade e competen- ção a umas tanta> condições impt•e;scindi veis. 
Ctà para met·ecer ornamentar-me com esse E' este o meu p0nto de vista a respeito tle 
homoso titulo que :;. Ex. qu iz conferir-me. imrnigração A immigração comprada. a tanto 
. ~~sé verdade que 0 3 adi!ptos da e;scola p:l- por cabeça, confesso que tenho repugnancia 

s!tiS'lS~a condemnarn a i.mrAigração clüneza em acceital-a . · 
mas nao pelos mo ti vos geral mente apre:;enta- Entendo que seria de effeitos mais beneficos 
dos; porqye e lia faz jmtiça a raça chineza, ao a compl ~ t.a reorganisaÇão do systema !!,doptado 
po\:o chmez, renda \lom3nagem aos seus me- entre nós para a immigração. 
reetment.o~ . moraes , it sua civili.<ção, mas com- E:;tá peovado que os esforços no sentido de 
batem-no .Tnstatneote poP que tem. bem pre- melhorai-a tem sitio sempre sul.)ot·dinados á_ 
senta a ~ilf~rença: profund·t que nos separa do e3ta rotina, tão cheia de embaraços para ~ma 
p~vo, chwez sobye todos os pontos de vista, e, escolha vantajosa e verdadeira fi~calisação. 
nao e de certo a, luz deste conhecimento que E,;tà provarJo pe 1 ~L dolorosa experiencia, qne 
poderemos accettar sem relutancia 0 elemento tem.os recebido até hoje, deixa muito a desejar . 
chinez, como cooperador de no3sa 'dvilisação, sob o ponto de vista das qualidades do immi
como moditica(lor de nossa raça e concorrente gr·a.nte . pelo lado moral, e pelo lado da aoLi-
aperfeiçoaclor dos nossos costumes ... vidade mesmo. 

0 SR. TH0l\1AZ DELFINO -A escola positivista, 0 SR. MoÚ.ES BARROS-A immigração que 
tem prestado g-rande~ serviço3 á R-9p ublica. . temos tido em geral é excellente, .foi a imn'!.i-

0 SR. FuRQUIM VERNECK-Ella é em these gração que salvou a lavoura de S. Paulo em 
inimiga, da i trimigração. ' l888 · 

O SR. BEVII,\QUA- Em geral não é esta O SR. BEVILAQUA-Reconheço,cemo o nobre 
ou aquella escola que terh f:lndadm es- deputado, que no meio desta mas ;a a que me 

retiro, es' ão comprehendidas numerosas e 
ct•upuh' sobre immigea<:ão ; isfo é um fac to honro$as excepçües; porém em· these:.. · 
ql1e atting'l a todos os bt·azilPiros . A di ver-
gencia é simple:l mente intencidatle, elo modo O SR. MoRAES BARRos-Em tl1ese é e:X:cel-
de encaerar a questão para que o nobre depu- lente. . 
tado que me honra com o seu aparte ou qua- O SR .. Bn:viLAQUA .. ,.em these, o que me 
e;squer dos seus lllustres collegas apologistas parece e 1sto , perm1tt:.L-me o nobre Çollega que 
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·:tecorde:que.ejusta.mente pe1a. opinião de la· g1dos a tent'\r mais .do que aquiUo que esta 
. vra.dores,.honrad s m~mbro~ desta casa, pela na.s nossas po3ses e si um lavraJor.tem terras 

opinião de homens compebntes que se pro- suJllcientes para d;n• trablho a 2.000 ho
move esta perstlt são, si não e•t.a. con vi<>.(}ão mens e não p{ltle dispor de tot.b esse pe>soal 
em, que estou de que a. immi..~raçã.o em geral é oa.tural que re;trinja . wn pouco as sua; 
deiXa. muito a desejar, e não ha. . muito, Sr. aspiraçõe-5, as suas ambicões exageradas ... 
pre~id •nt~, ouvi a maniresta.ção ue um dis- o sa. MoRA.ES BA.aaos -Não ha. prejuiso? 
tincto. collega, justamente do estado ue S. ~ 
Pa.ulo,. em que S. Ex. mani:esta.va apprehen- OS t. B!!:VII.A.QUA.:-P~rdao; de~xa da haver 
sões sobre a. plz do f11turo de s ·u ll3tll.do, si niio ~~ lucro ; mas nao ha propr a.menr.e pr<
·fn3Sem adoptu.das medidas ~erins nosenthlo de JUISO; com o te~1>0 va.e pouco a pouco me· 
. evitar qu~ s~ma.i la.menta.veis como as qu; h!!. lhora.ndo de eondtçõe~. augmentando o nu. 
pouco se pll.Ssa.ram, se reprJduzissem ta.lve:~: mero de bra,cos. 
atecom maior gravidade... Dirão: o Estado prP.cisa da rendas p:~.ra 
. ·O Sa, MoRAES BARROS-A opinião, a. conve- seus encargos que cresceram e da.hi é que lhe 
niP.n ·ia, está. em fii.Zer immtgra.ção para. S. ad v~m recursos. , . 
·Paulo, niio de uma na.cionalid.Lde exclu~iva- E v •rdade mas. tambem e c,er~ que exts· 
m·'nte ; s. P~ulo predsa. de soa 100. mil im- tem outros ~em~tos : A restrtcçao ~a.~ des-

. migr nte.'! annualmente; é indispensa.vel para pesa.' .s~scep,l~tns de cor te ou de ad.ta~en~, 
a vida. de s. Paulo. a re::t~ao dos Impostos e na proprm, 1m.mt· 

O Sa. BEVILAQUA-Sr. presidente, o que 
pesa. aincla. no meu esplrito pa.ra. não condes
cender C!m a. boa. vontade que observa. o meu 
nobre collega. no seu ap:~.rte, é em relação aos 
elementos que se tJretende buscar na. <Uia, ja 
não 1\l.llantlo· n~e3 turcos, a.rahes ou gente 
sem nacionaJ.i.dnde a.lguma. que tão boa.s pro· 
ftB tem dado de si n·~sta. t·apit.a.l. 

En, embora. concorrendo com S. Ex. para 
o mesmo ftm, tenho em todo o c.aso as minhas 
divergencias. Todos nós queremos igua.lm,nte 
o bem da nos~a Pa.tría, o desenvolvimento de 
todas as nossas riquezas, p.tra. que a. proiuc
ção creaca. e nós pos~mos em um futuro pro

. xi.mo, sem prejuiso do aperfeiçoamento mo-
ral ••• 

. O Sa. ~ORAES BARROS-Nã.o póde crescer 
sem braços; venham esses b.racos de onde 
vierem. 

o Sa. BEVlLAQUA-A questão e de braço. 
Vou chegar preci3amente ao apa.rt.e do no-
bre collega.. · 

Sr. p~idente, o nosso ponto. de vista é 

p;raQal) mesmo a.ntes de condemnar esr.e pa1z a 
uma. retrogradação fa.ta.lsi in'roduzir o chim, 
cujo be 1eftcio m~ramente material ~era tra.ns· 
itat•io, em proveito ue poUCOS e HCClal'retu.ndij 
pr~juizo de todos, quando começar a surgir o 
re"\ferso da. meàatha., Apparentemente occcr
rerão a. cri-e aotua.l porque a do fumro s~rá. 
ainda muito mais tP-rrtvel. O ~>uropeu nos 
a.bandona.râ. \mmediata.mente e ftcar.·mos des· 
acreditados para e.l~s ; o trabalballor llraçal. 
nadonal succumbido e um diluvio de chins, 
vivendo uma. vida. completame[lte á pa.rte iso
lada, consumindo muito pouco e remettendo 
tndo o que ganharem para o lmperio do 
Meio l · 

Os costurni'S do povo brazileiro perver
tidos; nos..~ orientação desviada., a popll· 
lação estacionaria e, quando opera.r·sJ a 
repa.tria.ção dos habitantes de intima or· 
dem das c:idarles marítimas cuinezas, uni· 
cos que poderemos consegui~, estaremos á 
bra~s ~m uma crise rr!uitíssi~o peior e em 
condtçoes a perder· de VIsta mliS de.sf<l.vora
vei.s para conjurai-a! · 

Não nos deixemos fascinar pelo falso brilho 
do ba bitante do celeste im perio porque nem ~o 
m~nos o lebritimo chinez nós p~deremosjamMs 
obter como immigrant' porque este de lá não 
sa.e obsolutamante. 

. . commutri. Nós queremo~ i~a.lmente o desen
volvimento da. nossa. riqueza, dasenvolvimento 
que só se p:>de dar pelo tr;>b 'lho. E' justa.
mente par 1SSO que o nobre collega ac:Lba de 
mebonrar com. o seu aparte. dizendo que 

· falt:i.m-nos bra.Qos pa.l.'a a.ttingirmos est.e desi- Não conlleço os novos centros de trabalho 
· derac,,.n... agricola., mas p.las informações que .t"nho ~a 

Cbe:ro &.gll'8., Sr. presidente, justamente ao pes;oa.s competente:; sei que ~lles não estão 
·nosso ponto de divergenci&. tão desorganisados.como dizem alguns. 

O nosso paiz. dizem todos, para. o seu de~ o SR. MoRAES B.-\.ll.Ros-V.Ex. não con!ler.e 
.. envolvimento material, precisa com urgencia. a ra.voura.de estado a.lgum. · · 
de. bl"<tços, .de muitos b!'iU;Os! 
~&O contes~porque.sei que qna.nto maior O SR. BEVILAQUA- E' exa.cto; eu mes~o 

tõr o numero iie braços em activida:d?., maior diss~ que· não_ co'!ltteco pes;oalmente, mas Stm 
. será o .tl'ã.b.t.llJo, maiJr será o. desenvolvi- por mtbrznaçoes_ de pes,;oa.s competente:!. . 

2~:~~~t~~~dé~ta•~rioo.so~~;~~ri~ -~~::/~~~,.: ~·~~~E~a n~ri~ co-_ 
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o SR. BEVIr.AQUA.- Sr. presidente, V. Ex. I E;m todos rs paizes onde.se tem iniciado à. . 
compr~ben<le. • corrente da innu~dação chin~za, em prazo ; 

o sn.. p E>IDENTE-Obscrvo a.o nobre depu- · curto tem-se ma.mfestado a c1·1:>e ·~a supe!· 
ta do que a meia. hora. de proro.ração está es- abu~da.nda do. el:mento ama. rei! o , e então 

tad· :o i m dul~,; teem s1do a !optada~. por vezes cner-
go a.. . . gL·as de n~ais, pa.ra in~rromper a corrente 

O 811, BEv:lLAQtrA-Vou. term1~1ar, perhmlo a immí~ra:or1a, para expellu· o ··xcPsso e luctar 
V. Ex. apenas dous ou CIDco rn1nutos de tole- . con~rà 03 estragCls que come\·a.ram de.c:de logo 
rancia. . . ~ ! a se fazer sent r. E' facto incontestavel. 

Ma.s, Sr. prestdent", esta. d?sorga.msaçao; Nuo tP.nho razão para suppo1· que entre nóa 
que de b.·a. fe, e~-eio, muito; aprt>got~.m e que nilu se dê 0 me:! mo Jlhenotnt!no, não se re· 
será. uma. fatalidade si for realmente re.vt>s- produza. o. mPsma. cousa; e entõ.o pergunto: 
tida rlas cores carre~adns com que ultima.· si nó já. cou1.11.mos que isto nos lia. de ~uc~er. 
mente tem-s~ procurado afigurn.r ao pmz, · por·que nõ.o dirioriremos os nossos esfo1·~·os, 8IJ 
niio terá. a. sa've.ção no elemento chinez ou do 1 nossas tentativS.: pal'a o~tro elemento, que 
braço amurello. noJ pon1 1a. a coberto ue dtlfl!:uldad.s que ta· 

Sr. pre.~idente.me recordo qne na.<! vesperas talmente pes:tl'ii.o so!•toe nús ~ -
da a.bolição, nas aj!on as da. escra,•idã'\ de ra Não no~ illu·lnmos. Tenho ouvido aqui de 
tristíssima. in,títuição que por tantos annos pe.~oa.s clija comp~te ,da. eu dt!s ja\'a po~uir, 
enlutou a. dignidade nacional, no ultimo P'·. tenho ouvido de la.vr·adores mesmo que nin· 
riooo de sua existenc'a um dos argumentos 1 guem pôde concorr<'r com t.rabalhatlor cilinez. 
com que ma's c~o.ma.vam aquelles que pro· I Mas si ussim e qual serâ. a. SOl'Le do tra.
curavam mantel-a et"a. o affirmarem que dar- balhadv1• nacional~ 
Se·hia fatal e <·on~equt·nte~Pn~te a dl'sorgani· 1 Não poden,lo con~orrer ~om o elemento ch!· 
sação do trabalho. a ces~açao de ·todas as , nez a sua sortt: s~I"J. a. ma1:~ deplora.vel poss1· 
fonte~ deprodw·~ão do pa.lz e ode ,calabro 1·e- l vel Strá. irremediavelmente a. m.seria e a. 
sulta.nt . da impossibiiidade em que tlcarlamos fome l 
denrro em pouco plra. s~lva.r os nossos c ·m-J 0 8 M BARROs-Mas 0 trabalhador . 
promi~so~ mesm·' O$ mais urgentes~ aquelles ! . n..l ... oRbA~s 0-0 conêorre com. 0 tra.ba.-
que se p·•d.l d.zer de hon~. .. , nac1o1la ..... m ~~. a 

No entre~a.nto o que f01 que se ob=ervou de- , lhador t:UI opeu · . . . . . . 
pois ~ _E' que estas tenebro;as previsões, e.>ta.s · o Sn.. BADARó-Em alguns serVIços; e bom 
deso.latloras ap.;>rehensões dessipamm-se com nã.o affirma.r isso em absolu~o. 
mais ou menos di til cu Idade. com. prejuizo de 1 0 SR. MoRAES ·BARROS .:_ O europeu tra~ 
um ou outro, m_!IS com gl"a.nde, lncalculavel . balha ma.is e malhar. 
lucro para. a naçao ! 1 _ - . 

o que e fii.CtO é que o trab:~lho não ~e des-' o Sn.. BEV~LAQU,A. - A pi'Oporçao nao e a 
orgnni\!OU t<tnto e a nossa producção não di- ~esma, e a d1vers1uade d~ natur;:za. dos ser. 
minuiu, mriltiplicou·se extt'llordina.riamente, . v1ços deve ta.mbem s:r levd.da. em conta.. 
e oS r ' eursos úe que mrecemo3 pa.I"cl. salvar i o SR. MORAES BARROS- Para. ser logico 
os no~so~ eomvromi:<S?> no estrangelrn. não se v. Ex. deve repdli1' lambem o . trabalhador 
escoaram. ao cont•·a!lO dera.m-no3 lar~~mente , europeu. . · · 
Jl?ra ccco rermos a <lespezas novas!'- tmpre-.1 0 Sa BEYILAQOA _ os ·enropeus não est'lo 
VIstas. que o~erara.m o t~esouro pul\hco. na mesma. situação do chinez; em primeiro .. 

CreiO. poiS, sr. presidente, e me~mo neste 1 d' . . .1 d d ( t es não e tã.o 
facto poss•) ttra.r a esperança. de que ainda ••gar a. l~~l'Slua o e os um 
desra vez aquelles que assim pensav11.m sobre grande, as hnguas .qu~ fà.J.lam 
a cl'ise do tra.b •lho esta. varo enganados ; e sem 1 O s.,. PKESIDE:-<TE-Pe<;o a. V. Ex. que con
precl a.rmos tança.r mãos des·es element.os que . clua. o seu di<Cur;o; ja entramos na h?l"cl. des~ 
fa.ta lment: perturbariam a. ci vil}sação de nos'~ 

1

. tinada á se<{unda parte da.. ordem. dp ~r a· _ . 
r~a..e •lo~ nossos C)sturnes, nos po~sa.mos S!· o sa. BEVILAQUA-Pedtl'ia. apenas a. V. Ex. 
J}aO s~ lvar totalm~nte pelo menos com medi- a tolera.ncia que v. Ex. costuma.· dispen~r a. .. 
o.as e~~. pos.,~m~_ ate~:mar to<la.s. est'~ todos; falta--me muioo poue . para conelmr. e 
calamidades que b& mu1to se afiguram Immt- : não dese.,o ficar com a; pata.vra para demorar · 
nentes sobre nós . 1 mais a marclla dos trabalhos. · 

E agora., Sr. presrd·nte, é opportuno repro- . . . . 
dnzir ·um argumento que já. tive occasião de 9re1o, Sr. pres1dente, que com mais em~ 
a.pl'E'senta.r nesta. casa. .. · · nunutos... . · . 

. O Sn. •. PRESIDENTE- Previno de.·. novo ao O S.<. p,{ESIDENTE -Mas a. m~ ~á. teve:· 
.nobre deputado·. que .está dada a. hora.. .· ·, pa.~-a com V. Ex .. a. toLerat1.d.& que : IJodia;ter .• · ' 
. O Sa . .. BEYJÚQi·A..;;..Terminó já.;; ·permitfu·. ·-o SR. Bsyn.AQUA.-:- Pois . Lem • . Sr:· ·~~~ ·.,:: 

. me . apeiuur v.: EX •. oonclúir-.eSte raccióciriío. : ·.dente; interri:>mDO ·.- aJgU~.:_póJic:I!S q}!s~rya.-::.·--
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ç!íes que desejava produzir ·e si houver occa
sião ainda concluil-as-hei. Quero recordar o 
que se passou quando foi feita a grande ten
tativa Sinimbú, o que se dizia sobre a ma
china humana, tão almejada pa!a substituto 
imm3diato do infeliz escravo e sobre a inese
quibilidade da medida, sem grandes despezas 
para o Thesouro, o que é inteiramente ina
dmis.>ivel, etc. (;lfuito bem, muitJ bem,) 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da 21 discussão do projecto 
n, 193, deste anno, fixando a despeza do Mi· 
nísterio da Gue1·ra pa,ra o exercício de 1893. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á 
commissão a seguinte 

EMENDA AO PROJEJCTO N. l 93 

Accrescente-se : 
São equiparados os vencimentos dos empre

gados do Arsenal ele Guerra de Porto AleO're 
aos vencimentos dos do Arsenal de Guerrao da 
Capita.l Fedc:ral. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892. -
Homero Bapti.<ta.-C.J.ssi'!no do Nascimento.
Julio de Jlfesq1~ih.. -,1lcides Lima.-Mursa.
Juli~ de Castilhos.-B. Carneito.-Pe?·eira da 
Costa.-Athayde Junior. - Borges de Medei
ros. 

Dfz isto porque. empregou grandes esforços 
para con eguir alguma cousa a reepeito e 
absolutamente foi-lhé impos>i<iel; o proprio 
aviso que creou uma instituição daquella 
ordem, e que consignou os fundos r specti
vos, não foi encontrado em nenhuma colec-
~o. . . .. 

Foi preciso recorrer ao Diario Official de 
junho de 1889 para encontrar o aviso. 

E continúa a dizer que, apezar dos 
poderes extraordinarias que o governo 
provisorio enfeixara em suas mãos, crê que, 
sem as·ignatura do chefe do Estado, ou me
lhor, sem que todos os membros do governo 
provisorio tivessem assignado. aquelle acto, 
por um aviso não se podia regularmente 
crear aquella instituição e consignar os re
spectivos fundos. 

Portanto, si esta Camara, o anno passado, 
até se.;unda discussão, voton pela suppressãCJ 
·da coudelaria, pensa que assim de.via ter feito, 
porque ninguem, com bons fundament-os, po
derá susteutar que por meio de a,ljso se possa 
onerar os cofres publicos de mo~o p3rma,
nente. E essa coudelaria não tem ~assttdo do 
pa,pel e da folha que é apresenta,da no The
souro, na, occct>Sião propria. 

Vae ler á Camara o que encontrou a re
speito d2sta instituição 

El!a está, como disse, no curato de .. Sa.nta 
Cruz, que é, sinão a principal. ~uma dM prin
cipaes propriedades da União. Es;;a coudelaria, 
commettida a,o 5' regimento atli estaciot).ado, 

O Sr. Badar6 diz que, como natural- tem levado a maior desorclem á administnação 
mente comprehendemm, não p:íde ter a pre- daquella fazenda. 
tenção de vir fazer um discurso sobre a ma- O Sr. presidente lhe permittirá a leitura de 
teria, em discussão. alguns trechos dcnelatorio da pessoa, que foi 

Estudioso como lhe cumpre ser, colleccio- encarregada, pelo ministro da, fazenda de ex
nou alguns dados quando teve a honra, de aminar aquelle proprio nacional. Diz o ]ela
apresentar á consideração da, assembléa uma torio em rela,ção á fazenda. (Lê.) 
emenda autorisando o governo a arrendar ou A estada do 5'' regimento nesta, fazençla e a 
vender tudos o.s proprios nacionaes de que não consequente c reação da coudelaria, deu os 
tivesse necessidade e foi obriga,do a estuuar seguintes resultados. (Lê.) 
esta matería urn pouco particularmente, e Ora, diz este mesmo reiatorio que todos os 
dahia necessidade de vir hoje contrariar, a,té a,nimaes a'li existentes não chegam a cem. O 
certo ponto, o que aqui hontem disse o nobre Sr. presidente, que conhece a ma,teria cotrJ.o 
deputado por Sergipõ, o Sr, Valladão, e tam- profissional, sabe muito bem o que é que se 
h3m ligeimmente fundamentar o seu voto em deve entender por coudelaria. O aviso q~e 
relação á itleia des~e mesmo nobre deputado, creou essa instituição diz muito positi vameme 
para que se mantenha no !:)Xercito o efi'2ctivo que ella, era creada com o fim de fornecer an
consignado nas leis votadas pela Camara o maes para os corpos montados do exercitt\. 
anno passado. . · Oea, deste simples enunciado, vê-se que Síl 

A honrada, commissão propoz a suppressão tratava de uma fttzenda de creação de ani 
da coudelaria domestica, fundada pelo C<Jra,to maes, ma,s desde 6 de junho de 189J até hoje 
de Santa Cruz em 1890, por aviso do minis- fazendo-se uma despeza. de 56:500$ p 1r anno, 
tro da guerra de então ; e o orador não sabe a, coudelaria tem apenas dous garanhões de 
o que admirar, si a creação de uma despeza g annos .. 
perrna,nente, de uma instituição importa,ute, 0 SR. ARTHUR Rros-Mas tem 0 pessoal que 
por meio de avi·o. ou si a falta de conheci- monta, no Thesouro. 
mrnto sobre o assw~<pto, de maneira que até 
hoje esta aquella instituição sem um re[J'ula- O SR. BADARÓ observa que o aviso que 
mento conhecido. "' creou a coudelaria dispoz o seguinte. (Lê. 
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_Esse aviso prometteu as instrucções respe
ctiva.'; mas crê que até hoje ellas n:"to existem, 
porque das fontes existentes ao nosso aleance 
nada absolutamente consta ; ·e os ministros 
da guerra ~os seus relntorios lazem menção 
ela couclela!'la, sem ao menos dizerem á Ca
mara dos Srs. Deputados o estado em que 
eLas~ acha, qliantos anitnaes alli estão, qual 
tem Sido a proclucção. . Pede-se a verta para 
a despeza, . mas nada pos dizem quanto ao 
modo por que a clespeza e feita e qual a appli
cação que tem. Acredita que a Camara eleve 
ir ao _encontro ela commissão, votando a sup
pressao desta verba, não só porque realisa 
uma economia para os cofres publicos, como 
concorre para o melhoramento daquella fa
zenda. 

Occorre ainda uma grande anomolia em re
lação á collo:.·ação ela coudelaria naquelle lo
gar ; e o Sr. presidente, pelo que vae ler. fi
car<í fazendo idéa (O)Xncta a I'espeito. Di:>; a 
pessoa enearregada p lo ministro da fazenda 
de estudar esta ttdministração. (Lê.) 

Outra.dreul1lstaneia e é a parte do interes
se. q?e podia tomar aqui. nãopropi'iámente o 
munstro da faze mia, mais o elo interior ( con
tinua lendo). 

Ora, a vista elo que acaba da l(Olr em relação 
a esta supposta couclelaria domestica existente 
no Cur·ato de Santa Cruz, crê que a Camara 
dos Srs. D2putados não póde deixar de acom
pai~har a sun. commissão nesta parte: tanto 
mais que o nobre deputado por Sergipe,']lon
tem, no seu discurso, fundamentando as 
emendas que apresentou a Camara, apenas 
disse o seguinte. (Lê) · 

Não disse mais uma pa~vra para funda
mentar esta deducção; ao passo que este mes
mo deputado acha que outras redueções im
portam em completa· desorganisação do ser
viço. 

0 SR.. MORAES BARROS~ V. Ex. acaba de dar 
a resposta cabal. 

O SR. BADARÓ passarà a occupar-se clB 
outra verba que S3 rafere á fabrica de terro 
de Ipanema e que a commissão suggeriu à 
Camara a vantagem de sua venda ou art·en
llamento. 

" suecos para aqt1elle estabelecimento. Am~os 
depois liquidou-sa de novo esta. companlua, 
patrocinada pelo Estado, veritic.tndO-sB um 
deficit contr.a o governo, ele mais ele 400 
contos. 

O ~R. ARTHUR Rros-Talvez pé> r isto mesmo. 
O patrocínio do governo dit s3mpee destes re
sultados. 

O SR. BADARó diz que o governo assumiu a 
direcção claquelle estabeleeimento,. no propo
sito de o elevar, e clahi para cá a sua historia 
e bem conhecida. 

Sabem todo3 que a fabrica tem sido um sor
vedouro dos dinheiros publieos, pu·que o Esta' 
elo não póde ser industrial. 
· O nobre deputado por Sergipe disse no seu 

discurso que esta fabrica é uma elas joias mais 
cobiçadas p2la deputação paulista. 

Não é paulista, e pensa mesmo que os no
bres deput-ados daquelle estado são até certo 
ponto susp·'ítos para fallarêm ela fabrica de 
ferro de lpanema. 

O Sr. ALMEIDA NoGUEIRA- Pela Constitui
ção,desde que a União não se utilisasse elo es
tabeleeimento,devía elle passar ao estado; en
tretanto, o relator da commissão não ptopõe 
isto. 

O SR. BADARÓ diz que essn, f:::.brica é na 
verdade uma joia pelo muito que se tem 
gasto alli, pelas grandes obras que alli foram 
feitas;e o seu valor está l1oje otiieialmente ve
rifi .·ado, visto como, sendo aquelle estabe
lecimento posto em hasta publica, appareceu 
uma offerta de 2.500:000$000 .... 

O SR. ALMEiDA NoGUEIRA- E' exacto. 
O SR. BAbARá ... e não sabe por que cir

cumstancias deixou-se de realisar a V<>nda. 
Mas, o que é verdade é que aquella fal,rica 

não corresponde aos grandes gastos qtte o 
Thesouro Nacional tem feito e continuará a 
fazer. 

Na em·wgencia em que nos achamos, pare
ce-lhe que. si em rigor• de direi to, os estados 
podem chamar a si os propr-ios existentes nos 
respectivo> territorios e dos quaes a União 
não tenho, ne:essidacle, era o ca-<o da União 
abrir mão daquelle em favor do estado de São 
Paulo e não e"nti11•1ar a fazel-o pesár nos 
cofres do Thesouro Nacional. 

A fabrica de ferro de Ip11nema existe desde 
meiaclos do seeulo XIV. A Ui existiram as 
grandes minas de ferro ele Araçoyabt e que 
perdeu este nome por causa do pequeno cone- Pareee-lhe que, quando a Camara dos Se
go que cori'e proximo e se denomina. Ipane- nhor;:s Deputados se lembrou de remover do 
ma .. Fundou-<e alli primeiro um posto metal- Ministerio (\a Agrieultnr~1 pára o da guerra a 
lurgico, patrocinadó pelo governo da me· fabrica de ferro de lpanema:, teve em vista a 
tropole. fundação alli do grande arsenal central da 

A companhia que se organisou para este RepulJJica. 
serviço quebrou;. em seguida funclou-ss .nova Entretanto, j:i. vae para um anno e nem 
empr~Z<1, protegida pelo governo que, alem ds ao menm o regulamento a respeito dos novos 
ter-lhe dado as mattas, cleu·lhs eem escravos, misteres daqüelle estabelecimento appareceu 
animaes e prestou-se ao transporte ele di versos I até esta data. 
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CJ•ê, portRnto, que çontinuará a fabrica de r vimo-n?S asso)J~r?ados pela invasão es~rangei
ferro de Ipanem·a a pesar inutilmeute sob1'e · ra na ImJ?OSsi l illda~e !le augme!lta.r o nu 
os cof!'es pu ltlico.. . mero dos soldado.<:...tra cos pela exigmdade do 

Esrão terminadns as mas consid"rações em ilUITi i'fO do bu.ral:loes. · . 
relação a .. ~ta.~ !luas ~'erbas: owle a. :a Dr,- Ape 'ar de ser ? Ideal moder:no o arbitra~ 
mrstica e F~ hricrr ri f'. F.~· ·ro •'e Ipa ,1e · .. a.. , m~nto para toda, as pend.enCia~ o .oraqor 

Terminará d clarando qu~ não negara seu cre que talvez o ser.ulo proxuno na.oext,a este 
·voto a propo,ta qu'" uete r rnina o rnax.imo .de r~curso, como sal v ando as contendas na Ame-
20. mil homens em circlln)l>tancins ortimanas riCa do Sul. t 

1 
. . 

par·• o e:ffecti vo do nosso exercito . Apl·zar de faz~ r par.te de u~ . es .ato que e 
· E' levad , a isto por considerações de di ver- mt ·n·amente aves·· o a v1da m1l ta r. v~m de-

sas ordens. darar aos s~us co !legas que o P-ffectt vo · do 
De preferencia á leitura que porlin. fazer de exPrclto contmue a se.r de_ ~O r.rnt. homens.: 

alguma>: obras e.<trangeiras a respetto da ma- (.lltnt ·1 bdm, mu.w be,,. , o 01 wro1 e compr1 
teria. , Ie ·1 os velhos relatorios que, em tem- ment• elo). 
pos ant.er i ore~. apresentaram ás •amara.'< os n Sr·. J .a('qnes Onri:qne-Sr. 
an ig-9s minis tros d;~. guPrr"; e, de pt·e~feren - presidente, depoi>: de tantas diffi_cu luades ·para 
era. leu o do Sr . Vtr: ·onde de Camamu q_ue q 11 e um r epresentante da mwao, que a.caba 
explanou, na qw•l1dade de mest.re~ a mater1a. de soff1•pr do gov2rno tão g-randes vio.JencJas e 

. Já nesse tempo~ em 1864, e~te lllust!'e srr- privações, puiJ.1 sse se dil'i)dr a sua Camar~, 
vtdor do estado drz a que, attentas as cm·um- só me é concedida. mei;~ hora, e por essa razao 
stancias em que nos achava~os. na Amer.ca sómente tratarei em um go lpe de vista,geral 
d~ Su l ~a PX ençào do . tel'ntoew, o e:x;erwo daq ni llo que devo dizer aos meus coUegas e 
n~o pod1a ser reduzido, em c.rcumstancJas o r- ao povo que me mandou para este . lo$~ r de 
dlmll'las, a menos de 20,000 homens . honra e de exr.ra·,rdirmrta re:>ponsabthdade 

Os que não la.zem profis:;:ão da~ . armas es- na~ actuaes condições do paiz. 
estudam rst.:1. rnate.r:a como admmtstrae.ores; Ma.•, Sr. ·pt'PSidenr.e. ainda assim procura
si os estudos teclmicos fazem os a!lmtm:>tra.- rei aot'oveitar 0 te.,.po que me foi conce
f'ores militares, os e~tudo< soctaes fc~zem os diuo. ' Serei breve e deixarei ·pari.\. outra 
lego ~iadot'es e neste cat·ar.ter é que o or~ d •Jr olha o. c;tsião as q n st"es menos impol'tantes. 
para esta. q11estão,e sabe qn~, ~uanrlo o iel:{lS· Nli.o pense v. Ex. que as proposições que 
J;qJ r tPm de e~tabelece1'o effed1 v o do exerc1 :o, vou enunciar ant ·s de entear no a.ssumpto 

. nâ.o J?óde perd~r· de ~ista _as duas s ··gu intes prop•·iame.nte milita··. e que possa"!l pareeer 
prmct paes con~tcl Pra,oes: nao o faze~' tamanho. r <' terentes á p:Jlitir.a geral . estH,Jam fora . seJam 
que c:~mpr·ornett;t as forças econo · tcas de seu clesneces~aria~ a di~cus3ão do orçautento do 
·paiz, nem tão deficiente que importe na perda Minist·' rio da Guel'ra. Não. · · · 
da sua primeii·a qualidHde. que é a fol'çA.. Pre(·isn e~tata~ lecer pt•emissas, referir-me 
. A questão financeira ~o:w~puja a to tlas .as a certas c:rcumsta.ncias políticas . para que seja 

outras, cl ve pesar essenctalmente no lSpmto bem cornprehendido aquilio que tenho de 
dos leg-isladores. . . dizer. Sou e sempre fui <·on{.rario a discussões 

Ha. cit cnmstilnctas mternas e ext~rnas. . Pstranhas aos orçamento~ quando uelles se 
Ent~e as internas, o orador pode n a menc~o- trata ; por is~o garanto a V. Ex. que me con· 

!!ar a. mdnle ma.ts ou menos b31ltcosa do po~o, ;e1·varei dentro dos limites do debate, e 
a~ ~ua.~ fronteira< geog~a.ph ea.~, as sua:s tra- dentro deites apr-esentarei a indic11çã~ que 
cllço~s e a. sua. dtv1sao mter na, poliClca ou tenho a fazer. (Pau a.) 
adntll1L0Ü'>< tiva. . . · Sr. pr·esidente, V<·n lJO d? desterro. ven~o 

As cireum~t:mc : as externas versam sobre do e:xilio venho d::t violencta; portanto, nao 
o e.:ti'ect.i_\·o das tt•op~ do >e~ vizinho,_ a i m- podei'ei dizer a v. Ex. e á Ci1tnal'a que não 
portan~m dell.as e runua ma.1s as relaçoe3 pro- trag-o resentimentos. · 
vave1s de annzade r ntl'e tol!H~. Tt'ag·o-os e muito profundos, trago- os e 

.ora, nem ~ 1m ~estes elementos a que acaba m11 ito vivos, trago- os capazes de todas os 
de se referi!' potl~ ser mathemattcamente esfot·ço> dignos dtl um re ;n·esentante daRe-
effi~az par~ a ~ol_~çao do pl'ohJerna. . publica, tyrannicamente pers~gmdo. 

4 expe. tencm.Ja um pouco _longa neste paiZ O SR. VIRGILIO PEssoA - E com razão . 
esta ao lado uaquelles que nao fi 11 rem a r·e- · 
ducç·ào ll•1 (:'XercitiJ . a sua cifra inferi<·r a 20 O SR. JACQUES 0UR1QUE- Mas affirmarei a . 
mil homens ern -ciJ·cumstandas ap rtaclas em V. Ex. qu ~ quero 1eivindicar para mim toda 
que nos achamos. n. gloria que me caiba , si, vem: nrlo a .JUsta 

Na epodl<L em qnr. a tropa, militar era es- revol~a das minhas paixõ, s, podenopitar 
pnlhatla pelas diver,-;as provincias do Irnperio, e"tes resentimentt~' a ~em dn pros~er·1dncte da 

. a pt'êtextu ue senjços p .. li dn.~s . o Sr. pr,·si - , Patria c da con.>oltda.çao.da Rep ui.Jllca. (M(,Iito 
clento:,que é Jiuo na historia pa.tr-ia, saiJe como I bem. ) 
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v. Ex. comprebende perreitnmentg que ' ~inistro uo terror e_rh violenr.i:~.,a. nó ~ cumpre 
bomens que.como n:l~ o;; dt>po!•tados, \'ira.m a por:_t tnto lu~t.J:l' ho .e, C? mo.- luct;:em,os o. r~ :L· 
s u~1 reputação ctvica. e p:tl'ttcula.r art·ast.a.dn. nlm p~l~s Ju·ettos do ct<.lau~. p. la hbert~·tde 
pela.s t,orp:zas da infa.m:a. e p~la. lllma tia d.1. p.ltrta, p~la. consulul.J.Ça.o da R.epu~.llCa. 
CJ.Iumnia., dnra.nte longos mp,z·-s; qnl' foram (.l!••ttJ ú··m.) 
assaltadO$ nos seus mais sagrados uireit.os e I A 13 ue abriljnlguei-me morto, dea.nte da 
immunida.de~ de cid;tdãos e de r·epresenta.nt s • violencl· e hrut .. liua.de tio;; 1'.1cto$ que entii.o 
do povo; não potl i<J m nem patl~m vo!ta.r· sem • se prJtlu.zira.m; hoje si dJvo esta. minha 
trazer p!'Ot'unda.mente fel'iolas_ sua. hon•·a : solwa de vi.h ao paiz e·lH'eten·lo empr~g:..r 
p:micular ·que. exige l,'BP_ ~ raçoes, sua d~- todoí! os meus esforv •s p.1. r.1. lega. a m~us 
•nidaue d~ p.1tr10tas que extge o resta llelect- fil 11os uma patri.J, 11 .... re eu tu o a. que recebt de 
~ento da l ei. { \po ·a·los.) . . meus pae$, e ser ·na e ca.ltna. como deve 

Isto quer dizer que temos a. thgm- ser a. p:i.tri<t r ·pultliCJ.na.. . 
dade e o pat r iotismo precisos p<tra a.r·car Isto uão qner tlizer que este~ mens senb- . 
com todas as dillicut,lad ·s que se nos O;lpo- mt!ntos p~ls.<am actua.r como e:>tímulo menos 
nlr:lm, para fazer t1~os ,os dign?s s~c iflcios tlig-no e m~nos no re; já. d:ss · que ~er\"i o 
qu·~ se tornP.m precisos a orô<LOI:Sa~;il.O repu- pl'.mdru a não Crd.l.r emb<u•a.ço,; e até a. ~u
bliea.na. da pa.tria.. . _ xiliM o gov rno, qualrtnet• . que elle. SE'Ja, 

E;ta.riamos prom?tns a dar. sem tltscu~sa.o .
1 

ut"d' qu 1 <.lentro da lei Ol'Jan.t~e a par.rt:t. e o 
ao governo actual do nosso patz todo o no~so 1\l.t·ij, ja si me ti ve:>se oon_venctdo p Lú~ f.tct.o.• 
esforço, e <taria.m:l~ me~mo pr •mpto~ a esqne-1 que o nosso de~r ... rt·o fura. nece..;sa.I'IO. e •
cer o pa.~o. desde q ne ~lte ti v esse sioiC? e flUecendo ou suil'uc.lndo os meus · usto~ t:,e· 
fo,~ um governo lwnwlo • .J USto e energtr.o 1

1 

sentimento~ contra. o gôverno a:.:tual que Ui.O 
no respeito e cumprh~ento dn. lei. · prof,md:Lmente me feriu. 

M;tS. s:. presitl. ·nte, infelit mente os factos Mas de \'Oita aclt.J•me em face de uma des· 
repPllem e-:ta . hypothe..--e. Fo!Dos . pre~~: organi.;a.ção ger.tl e de um gO\'e~no f t't\CO, e 
fomos violentatlos de um uodo msohto, thret dt:vo letnbrar a V. ·Ex: , Sr . presalente. que 
mesmo selvagem. em todos 03 n.ossos dír1·ito~ ven'10 uu norte, de~;e not·te gigante e tliguo, 
em dias de abril deste anno: s~g1amo.; p:~.ra. um onde e;sa de:•ili<.l:J.de se l'eve!J. ern tudo, pJr
exilio ct•uelmente escolhido co~o meio tle que alli o pwot• não exer ·e sua acção. 
mcrte e a.lli pa.9sámos toda.'!- as prtvações qu·· Alli ~e sa e qu·· e$te :.!Overno que subiu em 
os exilados soil':em. porquanto.me:>mo q uan• i o nome da l~i come.,:ou rasgando a lei; que su!.iu 
nos exilas~em para. a. Roma dos QI;!Sarés, para em nome da. !~d~r-a.ç~. lv~o <.lepois iutervelu 
a cidade dos prazeres, sentil'iamo~ _a ~~urlad.e na administração dos estados; que subiu em 
Ih pa.Lria. compromettida e df!: famllta. dt.Stan~e nome do regimen pa.l'lamentar, provocou : e 
e isto tudo se fez fóra d:\ le1 e contr·a. a. le1, a.cceítou do Con.:reslo úma. moção, cont ra. a 
Nó;;, porém. esq_ueceriamos e:>te p:~.ssad.o , ~1r-a qual prote;;tei, exclusi ~amente p:tr la.menta.r ; 
amparar até politicamente o gov<'~no, st de que este go,·erno q 1e subiu em nome da eco
vol 'a do exilio encontrassemos a. p:•tr1 · ser _na no mia., como sentinella. d•J T11esouro, tem e3· 
e o progresso presidindo a. tudo e a. Repuhhca. banjado o,; olin.1eiros publicos apresentando 
garant jda. . ent~rme rlefidt : que $Uuíu em nome da . lega -

Mas isso· não succe'teu. Ao contrar10. e litlade, de;:ped.;çou a lei e feriu de frente oo 
affirmou-se que nós eramos os p~t·turhadores mais sagrado~ direit<H <lo homem, como ele-
da ordem, o governo rez p!·ocla.ma~ pelos mento social e político. · · 
sew orgão officia.es e offi··iosos que nos er~- E' nestn.s condil,;ões que venho prompto para 
m~'s os autores dos distur~ios. da d s ,t·gam- a lucta . P.rra. a. lucta.ua. imprensa., o:~ tribun3,, 
$ação, da anarchia que r~>inava no pab;; na urna, parJ. a. le"'al consr.itucion l ; ma.s,. 
mandou-nos prender e qua.si fuzilar, at:tStou- v . Ex. umb:•m compre:tende, potque v. Ex:., 
nos uurante ci::co mez:>s para os extremn;; ~o ma.!s que uinguem me conhece, que não p •sso 
pa.iz e, a.o volta.rmos, enco~trauws.a pa.trtil. U.eterminar o meu caminho, irei para. .onde 
mais desaggregnda. a Repubhca. .mru.s amea.- me leva.rem os adve~arios. sem recusa.t• a 
çada ·e, o que é mais gra.'le ainda a ca.lroa arena . . . . 
&mea.~ad.ora. do terror r.:in~nuo em todo o Si 0 governo, esquecendo-se ainda d:r. Con
Brazi l. (Ao ia• foi e nriA "po:r~do< : op,trt ·s · ) ~tituição me arra.sta1' p:1r J. outt·os cam-

P"r consequenci:J., V. Ex. comprehent.le que pqs de •Ombate que não aquelles, pa•·a. outr-as 
f.Jltariamo~ ao d ~ver de repre.~enu:n.es de<t.e liças Pnde não quero vo:uotariamente ir ,· a,. 
pov~, aco:st•tmall? a? uso.ti:L hbt>rJ.i•le_ rlesLI.e l'esponsa.~.ilid&Ie não. é nem ~eyá min:~· e ~ 
sua rndepenilencJa., SI Vle:\sem as cuvardemen alme .. are1 que o~ sa:.:rtfic o~ que a patrta. entã· , 
te ai.Ja.ter , armlS deante do Cesar remante e l me i rn punua. lhe ~ejam provei_tosos. . 
de suaii! ··l5à.yoner.as. . . , .. . . · · · - · · . , . - · · · ' 

Não. l'-"0 nlinea. · · O Sa. MoUES E BA!WOS-E amds um~ · 
EUa abriu o leu Cll/JlÜ1lho nesse deda.lo ameaça.. 
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O Sa. JACQUI':S OURIQUE .:.._Não é ameaça, e I maior fraqnc:r.a, porque o Congresso nesse di~ 
fr~nquez.1.; é ~implesmente umn. explicn.~'ão t'scrc\·eu uma IJagina. que niLo ser<i. a mais 
clara e n~cess:trill- parJ. que 11 G1.mar;t, p.J.rv. brilllantc o:a, sua historio.. . 
que o púz não pensem que re.cuo, prlt'que nesse O nosso devc~r tle repr~sentantcs tlo f,O\'o 
caso seria e11 indigno dl:l mim, tla Ca.ma.ra e do era aqui ficar firmes e energicos e entret::.uto 
povo que me elegeu. demo~. s~m o poder fazer no Pr2shlente ua 

Não ameaço, empraso o governo a que não Rep·:b!iro })Oueres discricional"ios, .tacto qu3 
saia da lei, porque, qnando os governo; ~ahem ninguem comprellen~hL naquellu. occasiaa 
da lei, os cidadâos teem o dirrito de empregu.t• sínão aqu~lles que m:J.chiavelií:a e traiço('ir<~~ 
todos os meios para. fa.zel·a respettar. (l'ausa.) mente, em nome da seg-urança d<l llepub.ica, 

Sr. presidente. não entr·ard em detu.lho·s, os estorquira,m (I;J. repr·a,entação na.ciunul. 
porque o te:npo não? p~rmitte, mas devore- Dwo, com (1. fr~nqur~ qu.~ me é ]lauituai, 
con~truir, amda quellgem1mente, o estado do lembt·1~r que votet então peb lllOÇllO do S:•. 
paiz depois de23 de novembro. deputado Matt·], Mn.chado, porqu~. ainda um~ 

v. Ex:. s<tbe e a Camal'a tambem o sabe, que vez, a m:nha boa m foi ilhJ.queada.. Votei por 
recebi o governo de 23 de no\•emhro com as essa moção, porqne suppuz de facto que: ~ 
maiores provas tle sympathia. V. Ex. nã.o revo.lta de Sa.nt;J. Cruz el'n. 11mn. cousa ~ez·ia, 
ignora que o g:=nera.L Deouoro, de quem fni como affirmavam os corypheu3 dos Sr. Flo
seínpre amigo e secret.'\rio dut-;~onte o governo 1·iuuo Peixoto, porque suppuz entli.o, c;Jmo suv· 
provisorio, resignara. o seu Ci\rgo, p:tra nii.o puz ~uando votei pelo p:u•ecer da. tommi~>:lo 
derro.ma.ro sa.ngue brazileiro. de:1nte i.las di (fi· flnan~eira !lo anno passa.1lo, que ~e tJ~t
culi.lades creada.s pela. oppo>içã.o de entii.o, ta.vo. set•i:lmcrtte tlos interasses uo paiz c~ 
hoje governo, em todo o paiz. vb na moç;:1.o Maua l\Iaclmdo um:t simfllC! 

E:;sas diffieu\i.lades só pot.lia.m ser resolvidas prova de confia.nça moral no clHJfe do gi)l'(~l'
pelo governo revolucionaria, levantado. ~m no pa.rn. potle~ lcgo.l e energicõl.menta tril.lu· 
nome d::t legalidn.(le por 93sa. mesma. oppos1çao. lhar p~b pa.ma. 

Esse governo se ergueu, portanto, com ge- DuRs vezes lu i illudido na miJlha.lenlohde. 
raes esí1erança.s dea.mlgose adve1·sario~ e co:n Votei por esb. moç-.ào c deu-me o l.lestt·rt\l 
os applausos de toda a n~ão. oc()Usião de l:1m·o.r o comportamen•o do i:ir. 

Devo decla.t·a.r :L V. Ex. que a abnega.~•ã.o S:);l.bra,que não acceitounem uma nem outra. 
patriotica do fundador da Republic•t a.utori- D.'ixei-rne sedu·il'Jlel;.;.s totHinegrus de eo· 
sa.va-me a. receber, como recebi, o po[lel.' qne tão. principalmente porqu3 não pJdia sup?or 
se errruia em nome das mais o.levantad;,.s n.s· tanb. tra.:.iç;ã.o em veluos sol-lados c ta.nr~, 
piraç~es republicanas, com um::t expectativa pernm.i(latle e:n moços militares, como aquel-
amigavel e confiante. . la qu~ ell~s teem revelado n~ poder. . _ 
Ma~ não tardou mmto que este alJando· D<!Slllud;-me cedo e a mmlJa. :pos:ça.o :1~ 

nasse abertamente suas theoria~. ~uas idêas, imprens:l. o provou. 
seu programma. e quando se abriu o paria- Fechado o p<trlamento, s:J me restava um 
menta na· sessão extraordinaria, ja o meu recur:ç> : a irnprensa. V. Ex comprehen· 
dever me orientá.ra. e a · minha artlua po· tle que no regimen presidencial á imprensa 
siçã.o estava. perfeitamente indicada, conLra e a mais forte alavanca politic:1 na orga.ni;:a
a · illegalidade, a inshli:L e a. ty1•annia. que ço~o do pa.!z. deooe que ndla. não entr~m ele
se pretendia estabelecer. m?.otos corr·nptúr:"s. Recorri à impren;a 

A minha posição era a de combater ~ cor- e tomei modesmmente um logàr e levantei 
rigir o:; desmandos deste como de qualquer minha tend:1 ao-lado de di'>tinetos companbei· 
outro governo e principllmente de um go· rosna reda.cção·tlo Combate ; e ahi dia a dia 
verno revolucionario estabelecido em nome combati, di~cutindo aberta e lealm?n·e com a 
da defesa da lei". pi'ecisl energia, mas jam!l.is com ~·iolenda, 

Esquecendo conveniencias e commodida.des todo~ os act?s do go.,ern() do Sr. ma.~ecllal 
aqui como na Imprensa oppuz-me tenazmente Florumo Pe:xoto, mas quando combatm M 
a todas as medidas que me pll.recia.m ínconsti· lado de P.'l.rdal .Mallet, de Olavo Bilac, de 
tucionaes. , Mure.t, ao bdo de todos esses moços. moços 

Quando foi apresentada a moção que dava que me rejuven~ciam e alentavam o espírito 
oeiosa. e imprudentemente ao g_overn? poderes 1 pela sua lc3.1 e_ nobre a.doraçã? peh Re_pub!i· 
extraordinarios de queelle nao pr>d!a usar e ca, pela sua mt~mera.b e digna dedtc:l.çaO 
que se deveria tornar em meuiua de reacção por todas :;.s idea,J genet·o~as e gr-,J.nd?.s,si tinba 
contra homens que tinham d~dkado á patri<~. de um laJo esse lenitivo, vi:.t-rne pm· outt'O 
o melhor de seus esforçcs, nllo acceit:~i-a. ·const:J..ntement~ a.meiçal.lo e a.trozmente ca-

Previa os factos.~ não·quiz absolutamente lumniado. · ,. 
tomar a respon!labilidade do encerramento do Não foi, entretanto, a minha posição na 

• cOngresso quando de suas luzes e ·esforços imprensa que originou o meu exilio, foi u:Dla 
maiS cá.recia.? IX~:íz· pot'que ioo deilt4vª ~-1 Çl!o~ @a.!s ~r~ vi), ~I?Í q~a.. ºªu~ m~t&f9;1;e e 
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mais ~ndigna. E' que eu h:~. via sido secreta-· animo ; depois, qua.n.'o nellas começaram a. 
rio tmltt:\r do m<J.rech:tl Deodot·o no g:>l'et•r.o a.pparecer as prim<"~~as tintas rubras do sane 
pt·ovisodo e o Sr. Florhno Peixoto. esque· gue bl"J.Zi!eiro, CU!ll mdignução e finalmente 
cendo o meu cl'iterio, tiniu medo, tinh:11•e- quando represenh ram a. vin:.<u.nça, o cdio as 
ceio q)le eu trouxesse pa.ra. a ÍffiJ.ll'ensu.. que perseguições e o desterro, com o terror, oom 
viesse conhr il. na.ção cei't.os fa.ctos, can:;s essa. catma. dolorosa dos povos dominados pela 
insh.lia.s, certas t raições, contra :1s q_ui'.)~ não tyrannia.. · 
hweria cid3.dào brazileiro que dei:x.3Sse d~ se Julgando a.zada. a occasião, perfeitamente 
revoltar. aterrorisa.da a opinião deante das ;·uas. ameaças 

o SR. BEVILAQt;A.-v. Ex. przsto. um gran- e_ ~ioleneias, .como a decia.raçii.o dç ~tado de 
de serviço t ra.zeudo-os a publico. . Sitio ~nn~ncmda qua.s1 que d!:l.l'la.mentP., 

pelos seus JDrnae;;, lançou o goveruo na arena. 
O SR. JACQUES OumQuE- V. E:s:.. não tenha da discussão a sua. intenção de não fazer a 

pre:>S!l. ; ellas cá virão ter. eleição presidencial. 
Era esse ,, grande receio do fraco g.l'rerno To<.la. a imprens:t., e principalmente o seu 

tle en1ão e de hoje e nem podia set• outro.po;•- .dee'l.no, o Jmwl rlo Co~~tmtJJ'Cill, que foi qu~m 
que, ~i alguma vez nto. minh;t vi<L•, de 2G a.nnos mais profundos golpes deu na. incotlstltucianal 
d~ ~erl'ir,;o publico e de lut:ts tive ~lot•ias, f,li pr·ctenr,~ão. mosttvu-sa tul.v• rsa ás soplLsticas 
qu.:mdo, percot•renr!o o norto du Bt-azil. Yi u inconst:tucionnes doutt·inas rtue J.'ll'Oclamn.· 
quanto havia sillo bem r<'ct!!Jido, quanto <'-f•L vamos corypl1~os do pooct•. 
estimado e:se v:ll~nttl b~tlu:u·t.e do llil'eit.o,tosll:\ o SR. Bl'.:t.AR~u:.o DE ME:.oo~c,·A-Dispensa· 
ba.rricada. th~ lei, em cujo pct•ap~it.o :>e b;;ti l rnm um excdleutca W.lve-t unicJ meio da 
:u]Uel:a denod.ad11. mocidatle, c que se ch:\m;\\'a. conciliJ~iío . 
Cumlratc. 

Alli. to:lo~ o vlrnm, discnt.ir 8\!mpl'e com O Sa . J,\CQUE3 Oun.tQt.'E-Ante !Ms diffi-
' 'clJemcncii\., mas sem in~ultnr nunca.. cultltld~s c tão ser in. derruta,era preciso procu· 

E isso ainda Sll deprehende dos docum~ntos r:.tl' mn recm• o e como o naufra.go pega.r·se a. 
dn. cerebrino. c l'itlicub c.m!Opil·.•t;áo tlu ulll'il; rtualquer ramo; era prec:so esw.IJele er um 
11hi nü.o upp:wcce uma unica. p:·O\':J. c ntl'::~. rt .. no que tivesse por nrn sulfoCiw e a1·redar 
mim. n•m eontra nenhum mll1·u t:ida.diio e os elementos que serviam de embaraço aos 
eutl'et:.tnlo romos deslet•rauos?, as~nltos a Constituição,~ foi assim que os hO· 

A que att1'ibuír i$to 1 Só o.t.t1·ibuo áqnelb mens de23 de novemi.Jro esta-beleceram esse 
f<.~cto e disto e;tou plenamente convencido. v. pl:mo que, alem d::! sini;;tro, era jesu1tic·o e 
E,. . e a. Co.m:\r~ lembr~m-sa certn.mente dJ. inquisltorla.J. Jesuítico, porque tinha por base 
situa~ão da impt·ensa. dessa occasiã.o. to-lo> a o "eletlr\~ principio e o fim j-.sli 'ct.t os mei11s- . 
conhecem, porque a histori:1 é moderna, e e imtuisitm·ial porque bazeou sua acção na. 
de hontem. · denuncia anonyma., na indicação do inimigo, 

H a. via. ent.'í.o nesta. capital: orgã.os do gover- no conselho ret·reto do Ita.môlra.ty, e sua. exeeu
no que não discutiam-insutta.vam e com a ção na. morte pela tortura-na. morte pela. 
calumnia a. mais atroz azedavam os debates ; peste., yela. tome, pelo desterro . 
havia os j ornaes de ouposição, que comba.- Foi assim que o govel'no tratou de arredar 
tia.m;priucipa.lment.e O "C·>mbnte e a. Cidade do e tentou aniquilar todos os elementos, que lhe . 

. Rio, todos os actos illr.ga.es, arbitrarias e dés- ~eniam d<! estorvo, que lhe eram contra.rios. 
}lOticos do governo em linguagem vehemente, Com i:~>o, porem, mula nlcan~u. nem mesmo 
m~ correcta ; havia finalmente a imprensa a harmorua. do3 }Jroprio; elemento3 de que ss 
neutra, que defendia. sobt•etudo a manuten- comp5e, hecterogeneospor natureza, e odes
ção da ordem que o governo deslealmente concha.vo admiuistrativo e político continú.a, 
faz" a crer arriscada, e os interesses mate- em peores <.:ircumstancias. e todos os ·días 
riaes do paiz . o vemos, por desesperado instincto de con 

Sempre desorientado, este governo que servação, abr·açar t~rnamen~e · áquelles que 
nós, desde 23 de novembro, vemos como •;m hontem repellira em nome dos princípios 
batel entregue .ii.s onda.s do oceano, tendo a republicanos. . · 
seu bordo muitos pilotos qu.e ao ' mesmo tem- o Sn. EPrrAcro PESSOA-Co:r.o os amigos do 
po querem dirlgil-o para diversos pontos,sem Rio Grande do Sul . · 
t.er mão firme de commandant3 qua saiba: 
do.r- lhe róta. ce;-ta., coatinua.va a. fazer da a.d- ·o Sn. JACQUES OrRIQUE - Não exeu:.plift-
miniS<tração e política do paiz uma. cous<t in· carei. -
comprel\ensivel, um embroglio inexphcavel, Que succed.eu, portanto ~ 
uma verda.deil-a lanterna magica. Qual o resultado des:e plano sini•tro e anti· .~ 

Ao. com eco.~ vistas extravagantes e phan· p!1triotíco, o mais incóngruente de que tenho . .. · 
ta~ticas que e..~ lanter~ apresentava eram conhecimento 1 · · · · 

·' +~~~W.S:-~ (,'(1~ Q ~W. dQ -~~-~ij 4o ~· Fo;.nos deport~os se!ll qu~ a.o ~~ ~~ · . . ~ -: . . .. -: . ·• ' ' ·.. . .. . 
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vesse um a.mi~o do pa.iz que aconselhasse a.o 
governo a Falvar a sua autor dade e o seu 
prestigio, .e que lucrou a na'<ão com i;so? 

Nada. ; . e eHe, o governo. tudo p?.rdeu no 
conceito dos homens honestoS e sensatos que 
viram compromet.tida. assim a. sua autoridade, 
como .iá estavam compromettida:> todas as 
l'Utoridad~s administrativas e politicas da 
Repub!ica . · 

Dir-se-llia que elle. es.~e ~roverno, nasceu fa.· 
talmente fa.Ua.llo para impopularisar, para de5-
·acredita.r e anarc;1isar a Repuhlica. (Pausa.) 

Ante·q~e 23 d · abril, qn11ndo se t rata v; da 
ele.içã<~ presi encial. e qu;Jndo a impr~·nsa a 

' snstent.'l.va e a tinha firmado naopiniao publica 
dP- todo o :paiz, alguns gene ae~. camara.tias e 

. ate ami~os do actual Vice·Pr·esid··nte da Repu
blica, l'•mhrara.•"·~e tle que poatriam lornec r· 
lhe um mPiod~rl'cuariltgnam~nte em ~ali-fa
ção ~\ oviniiio ger·a.l e decretar a eleição, mor· 
mente qu:mtlo a. nós, que !\!.ziamus opposição, 
se dizia que o Sr. Vic ·-Pres'tlente da Reput,l co. 
era por ella, cont1·a a. opinião dos seus con~e· 
lh1•it•os. que só visa.va.m a con ervaçãQ do 
pod~·r dos cargos e da ímpoJ·tancia política 
que-mantinham. 

Em taes condiçr.e.~, ess"s generaes, com a 
maior isenç.'io de animo, com o maior respeito. 
dirigiram ao Sr V ce-Presidente da. Repn· 
blica o celeiJre manilesto que chamarei de 
quel'il!lento ..• 

0 SR. EPITACIO PESSOA.-:- Convida.ndO·O a 
prestar mais um serviço a patl'ia. 

O SR. JAcQuo:s OVRIQUE- ... e convidando-o 
a prestar mas um ~erviço a p~tria.: 

Nas mãos de um habil político, S ·. ·pres:
dente, esse documento produziria o m~smo 
e1Ieito que produziu, no Senado, o discurcO 
muito conhecido do Sr. Gasp[l.r Ma.l'tins, ·1uan· 
to ã.quPstão miLiar; serveria de ponte decente 
f·ara. um governo forte entrar na. lei e na 
Constituit;iio. 

O SR. J ACQUEs OtlRIQUE-V. Ex., Sr. pre
sidente, deve saber que este p1•otesto symbo· 
liu a dignidade da. mocídad~ deste pa.iz. 

Esta mocidade, Sr. pre~idente, que bebeu 
sua.s idéas republicanas, suas ideas de tlemo
cracia, ·suas idéa.s de líberrlade no cerebro e 
nas li~õe~ de B3njamin Constan t. não podia. 
praticar actos smiio dig·nos c._)mo e~; esta 
mocidade não podia nem pôde acomp<mhar o 
governo nos seus actos de ingrata traição á 
memoria do seu mestre. 

Mas, Sr. presidente, este protesto que 
acompanho. que a.pprovo, apezar de não 
ser positi v.sta, porque revela a dignidade da 
mocidade, esta absolutamente no mesmo m~o 
do manilesto dos generaes. como prote.qto 
contm act.os do poJer sendo mais energicô do 
que aquelle, 

O SR: EPITACIO PESso.1.-E~pera.m a. volta de 
um gove1·no mlli:l t.ones~o, c.Ezem elle3, 

0 SR •• IACQU"S ÜURIQUE-Appl'OVO este ma.· 
nill:lsto, com as pr.·ciSIIS re$trirç C!l, Appt•ovo-o 
pol·qne 11s doutrinas ::<uswntadas por dous 
miJIIstrCis do gover·no nctual e torn:u.Jas l~i 
por seu~ esforços o permittem, como permit
tia m o do:1 gene.-aes. As re41'icçües r<'ferem-~e 
simplesmente a esSll. doutrino. tle intervenc;ão 
do) militar e•n política, que sempre combati. 

Si essa mocidarle se deixar desanimar ou 
ClOnomper, ~i e~s:J. mocidade se afastar da. luta. 
k•gal pela Repu blica., considerarei tudo :per· 
dido em nosso paiz. · 

Não leio o manifesto, ma.s tra.nscrevel·o-hel 
no meu discurso. · 
· Eil·o aqui. . 

Po;s bem, Sr. presidente, os 13 genera.e' de 
terra e ma.r não n&tram em s u manife~to de 
lingu~gem que o:fl'<!nde.«Se. ~;:implesmente in .li· 
(aram e pe•liram medidas que cunsidera.r<~.m 
de sa.l vação ao paiz. 

Lembro-me de que nessa oooasião a.chf'i o 
ma1lifesto de accordo com as ·lei~. mas nin· 
guem me vi11 defender na imprensa a dou

Entret'.l:nto, o governo não entendeu assim trina tla intervenção, do el·me tto militar 
e, no dia 9. fomos mrpre!Jendidos pela refor- na politica, doutrina. su~tentada e posta em 
ma. ut)s generaes ,. pela. demis;ão dos que eram pratica, por dous ministros milita.tes do 
con;;elheiros de guer• a. a.ctual governo. que promoveram e tornaram 

O Sa. ALMEIDA. NoGUEIRA-Seria uma ca.pi- lei a c~l~bre consulta do Conselho Supremo 
tulaçã.o indecorosa para o poder. (Apoiados e Mimctr. 
nüo apoiado·,;) apartes.) Entretanto, o que 03 genera.es fizeram foi 

uma repre;eobçâo, além ·do mais, garantida. 
o SR. JACQUES OuRIQUE-Não haveria ta.l pela Constitulção. 

ca.pitula.~ão mdecoro.;a par·a. o poder. De<locada illegalmente a que;;tão para o 
Si o manifesto de 7 de abril era uma. in-. t · 1 f 

dica.,..;; o .aLte a qua. 1 0 governo não podh. erl'eno mi:1tar, pe a. ra.queza do gover:no, 
'""' vejameJ. como elle a tmbal ,ou. ' 

ncuar com·decoL·o, como diz V. Ex., o que Ne~tas condições temo~ dou~ ca~osa consi· 
serà. es~ouiro .maniFesto(" orodor mo.<t,·«.wn. d:rar : ou o gover·no;· dentro da. Constituição 
jornal aos ~r-. d., P ·t«dos) dos a.lumno~ d~ es- e das leis. mílítar2s em ví~or,. considerava O 

. CQ.la.. ~u~rtqr de gll:err-a. com rel;l.ção amu- manifesto doseener~s como simple$ infl•ncção 
· da.nça. da nossa ba.ndell'a ~ . diSciplinar.-como r pt'~sentação CÇllt~i:ça. de 

VOa:s ZJA.. mVR.u.-~IlQRcla.~ a $0._ 0!1ciues;; & então ;Qâo podia.--cleix.al' de ~~ 
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ao que a lei preceitua. em regulamento espe- capital a. questão FriD..S Villn.r. V. E~. sabe 
ei~L isto ê, a. re:Prehensão ou prisd.o por boras que o digno ministro da guerra de entao, ht>
ou Jioucos dias, o,pplicadas pelo ajudante ge- mem notavel pe1• sua enerf!ia. e pelo seu 
ulll".ll. unico competente; ou consid rava. o bom senso e p:!las ~uas nobre~ · intenções. em· 
mani esto como o inicio de uma revoluçã.o ou pregou todos os meios po.t•a. refot•mar o Sr . 
sedição. Frias Villar. que havia commettido falta 

gmve, ma.s que escapava i1. acção da. jus-
O SR. EPITA.cro PEssoA -Um milimr de- tiç-a. militar. . . 

etarou aqui que o governo podia. refurmar os E elle. um ministro. qm~ apezar de crnl 
marechaes naquella época.. Note-se que qu0m revelava. em seus a.cto,J a fibra mililar, re
di~se isto foi mil;t:J, t· · · cuou úea.nte do circulo de ferro que cercava 

O SR. JACQUES OuRIQUE - Tr·atemos rlo se· e gamntia o direito do offici<tl e nã.o p5de 
•undo caso. aqueUe em qu~ pr~t<:!nd<~ll·S~ reforma.t• o coronel Fria..;; Villa.r . 
~tribar o at•bitrio, •~ violenc:;L commettida.. Como isto dà. lilrç:t a uma classe, como isto 

Preciso par:t is3o. Sr. presidente. da. maior ü diguo!... · . . . 
cnlm;t, porque vou deJen~.h~t· llm~t da..i mn.i$ Quu.ndo se achava no perlC'üo ma.t.s grave a. 
legitimas e esseuciae> prcro;{alivus do exercito, questão milit.ar, V. Ex. sn.he perf<!ltamente. 
a. qual hab\tnei-me <t consitler:tr um S<~.grad.o que era o mini3t''O da g-uer;·,\ um outro ci· 
liir.-ito. dC$dC os meus primeiros p1sscs na da:lão tlistínctis~imo- ta.lvez o mais bem in· 
l'idi\ militar. tencionado dos Itll.nistros que esta. plsta. tem 
~este c.'\So. St•. j)I'CSldeute, a lei milita. r, tido. 

semprn sit~ia.. semp :e pre\"idente, estabeleceu . Nn.quell<!S tempo~ cscolhia.m·se homens pl.l'a 
o t(a·o C$JX!Cial a.o fJUal o:; mihtares criminosos n.s p-,.:;:ta.s. o cxN·.::itrt !'I~ queixa.va. contra os 
tl~•em :;et· ~uhmettitlo~. de llcC:lll'do cnm o miní<trns c-i~· i~ ; nttt~. t•ntr<>hmto. nuncot ~e 
:n·t. 77 r!i\ Consti(,u ir·:lo. u(•r•~m 1:wto~ como u:~u~Uc.<; de que tt·a.to. 

E ainda, ;tOs 1n·opi.·;o:; tt·iutmu.c.-< milit:1.rus. Para r~olver essa. questão que emfJaraça,va 
a n.pplica<"áo de tal pe1~tL _si.J é du.U;t cum. a.s <\ marcha. do governo e aba.ln.Ya todo o pa.iz, 
mais prnd 'ntes re5trJe~;:o~s. afim de evlt.ar bastaria· o acto de rerorm3. administmtiva 
que a paix[o· polit:c~ ou inrliviuual ntrv1ue, do:; principaes che'es: mas. i:;>o nií~ se deu, o 
vela. a.rbitrai·icd•«le. um dos principies badco > direito foi re3peitado. e a lei mant1da. 
dll. disciplina militar. 0 Sa. BeLLAR.~n;so DE MENDONÇA-Para. este 
o SR. EPITACIO PE~OA--Isto ~ elementar. governo não ha lei nem direito. 
o sa. J ~CQuES 01;R1QUE - Mas, Sr. presiden- o SR. B~VILAQUA.-A resistencia. foi do im· 

te, assim não ac:'Jntec<!n c o go>erno d~orien· pera.dor. 
iado peh paixão. pela ignorancia., commet- 0 Sn.. hCQm:s OurtiQOE _ E:;:pera.va. este 
tau dons CL'imes feriu a forc~ u.rm:ulá. em um · 
do.; ~eus mais sagrados direitos e fel'iu á Con- ap<~orte, Sr presidente; mas, o qne represen:.. 
~imição da. Republic::l.. tava o impe.r-J-dor nessa occlsião ~ . 

Mas, mesmo submetti.do o proc?.SSo a conse- O Sa. BEVlLhQUA- Representava o amigo 
lho, um militar: só pód;l ser retilrma.·1o, si a p::~oa.l c.lo general Deodoro. 
pena. a. que fbr su1lmetti~o o condemnar a o s1~ . JACQUES OuRIQUE- :'i'iio h;~ t.·ü; o im· 
mais de dous a.nnos de pri.~o. ou si o propl'io perador era tão amigo do general Deodoro 
con~el ho comminar-ll!e a pena. de refbrm&. ~;.-omn <'!''"' meu, como o era. de V. Ex . , como 

Note, entretanto, V. Ex .. Sr. presid.·nte, que era. do Sr. coronel Frias Vill!w. 
a:nda para o exercido d:;sta ultima attri- Era simplesmeute amigo elo exercito e da. 
lmição de tribunaes ordinariamente consti· lt"i. Sempre colloct)U t~cim:~ das a.tfeições pe>
tuidos de juizes con;:picuo3 e especia.es a. lei soa.e;; 0 !Jem r! o p:\1.:, u cU e s;\bia. que o p !'in
militar cl"ia resticçies claros c precisas- Sü cipio em risco ern. a. ba:.-:e ft1ndamental d•\ dis
admitt~ a. pena. no caso de mào comperta- ciplina. do exercito. , 
mente ho.bitual. e em seguida defiro.~ em P(.Üe!'ia jr buseal' iL nms'1 veliJn. hi>toria 
tres ~os o que se de verà ent?nder por tal. outro·3 exemplo3· e demonstrar que· desde o 

A. doutrina estabelecida. pela. Constituição tempo das (Leci~10s do Conselho Ult!':;ma.rine 
de accordo com o velho e no>o direito militar e;te pi'incipio, aqui como em todo.; o3 paizes, 
- a.lli está. Prn<lt':nte. sensato e organisador foi sem:> ~·e religio~11mente l't"~i1eit,do . . 
esse principio foi ~empre respeitado e. entre- AgO!·a. Sr. p1·e~idente. f\..'tbe v. Ex . qt1aes 
tanto, os genera.es Co!"c~.m administrativamente são as comequ~ncia.s desse viole!JtO a.cto do 
:reformados... goyerno ?. ; . Siío as ma.is do~trosa.s possi~ 

Vou mostrar~ V. Ex:; .. recorrendo a histo- vc1s. 
ria. destes ultimas tempos que é este um fa- C :eio que totb.s o:; perigüs em qu:: púde 
cto unioo .no Bràzil ' ür a. c:\bir e~tl. Republic.t fl.tle tanto a ma- · 

Quando, Sr: p1~sÍdente, : se levantou neSt'l. I mo''• e por cuja con~>olida<;ão ta.nto nos es-
C:l.lll:\r:l. v . \' . , 6"J 
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tOr.çamos, ·hão de partir dessa. refori:na dos I plina. · militar, S. Ex. me re~}JOndeu que 
generaes. dessa demissão dos menibro; do 

1

. aquella.s (as medida..,; por elle defendidas no 
Sup~em~ C~n.selh? Militar. d~ss~ dein~ão. de passado) eram :''e,~id "' politkas q .. e Cú?t~i?lha 
lentes VItallctos; t <to é, da p:llxao rasgan,do a rP-ol,aente rrlsto't1t!J1r a ·.·ora. 
lei, o direitO~ e_ affrontando o bom senso· e a. Jã vê V. Ex., Sr. presidente, que eu 
opinião em uma pa.tria republicana. andava correcta. ~ lealmente na qu stã-1, 

o SR. BEVILAQUA-V. Ex: • . dá.licenca para qua;n_do outr_93 fa.ztam delta, uma especulaçãco 
um aparte 1 pohtit-a, e nao _p~l~m ser ~g'Jra coherentes 

, . . -. . . . . com os seus prmctpiOs. HoJe, corno sempre, 
E_ ffi~a de ~d~VIda. que, por mats bem fe1~ emprego todo o meu e3furço para fazer com 

que Se.Ja. a bamba de velludo,_o pu_nha.l e que o exercito. entre no seu nobre papel de 
sempre o punhal; o cory>nel Fr1as. Villa.r foi defensor da~ liberdades patrias, :sem inter;-ir 
a.ftnal. reformado e depo1s suecumbm. nas lucta.s politicas da. Republica. 

o_ SR. _ALF_REDO ELLts-~ ~odos nós sabe- o SR. PRESlDEr--.'TE-V. Ex .• para poder con
mos os tntmtos da. expec:hça.o para. Ma.tto tinuar, precisa. pedir proro,~.ão da hora 
Grosso. visto estar esta. terminada. ' 

O Sa. EPITACIO PEssoA-A reforma do co· o Sa. JACQUES OURIQUE:-A' vista. da ohs~r
ronel Frias Villa.r não tem. a menor ps.ridad.e vação de v. Ex .• peço que consulte â Camara. 
com a. reforma. doS generaés; (A.purte.<.) si me concedd ma.is meia. hora. 

O Sa. JA.CQUES OUR!QUE-Sem duvida, mas o (Consultada a Cama1·a, rJ concedid·•.) 
coronel Frias Villar foi reformado a seu pedido, Sr. presidente, devo a. nobre maioria des'a 
com toda.S ·as vaill:a.-{ens da lei e por causa do " 
seu preca.rio esta-do de saude. ca<a o serviço que l he vou prestar quanto á 

Quanto á questão de Matto Gro3so. que não r·eforma dos geoeraes, a demissii.o dos lentes, 
oompreherido porque a: traz o nol>re. deputado a exoneração de conselheiros de guerra. vita
pára este .deba·e, tratarei della' opp)rtuna-- licios. 
mente pela imprensa.,como eiJ.para a. impren · V. Ex. cornprehende que, quando um ci
sa r·serv-o a questão da mtnna· pri:ã.o naqual dadã.o, ·qua.Jquzr em qualqu.r t'órma de 

· fui. a.troi,çova.rdee vilmente calumnia.Uo. governo, vê atacadas certas garant.as, certos 
O. m:..rec ~Jal Q.eodoro,semp1·e digno e nobre direitos que suppõem vitalício:>. perpetuos, 

soldado, "'eguiu para. Matto Gr·os3o por sua naturalmente se revolta., Si tem coragem e os 
livre-.vontade,.porquejulga.va. es;a. uma.e<:>m· meios pl'eeisos, revolta-se aberta e a.ctiva· 
missão necessaria ; e nem se podia compre- mente; si não tem, revolta-se intimamente 
hender que um homem como o marechal E"spera o momento opportuoo para manifestar 
Deo~oro,no momeut1>.em que não contava com a sua opinião e c01p.ba.ter o arbítrio. 
a amisàd~ do governo,recusa.sse uma incum- Sio esoes flementos que nascem de des
beooia de tal ordem, desde que se tratava:. de gostos profundos.d~ desiUusões, de desanimo, 
uma comm:is;ão melindrosa, a.ttenta a altera- que solapam sorrateiramente as institui~ 
ção de r-elações entre o Para.g-uay e a J3Qlivia. ç!Jes c que no · momento propic'o surgem 
. Ma.svolta.ndo á. questão, acho que essesacto3 a,vas;;a.Uarn e tudo olerruem, a.'tribuindo ao 
do·gov.erno vão ser a causa dos maiores pe- regimen as ambições, as paixões e os vieios 

. rigos para a Republica. humanos. · 
Quand • durante as questões militares, di- Ora, Sr. presidente. o exercito brazileiro, 

zia. e escrevia que . ~lias seri!Uil o ponto de como a. armada., porque tra-to de um como da 
partida para futuros e graves embaraços á outra; estão vend.J atacados, profunda.me.nte 

-administração do paiz, fui taxado de vissio· feridos os seus dil'eitos organicos,f: sabem hoie 
nario. que o governo IJó-le demittir e r .' formar ofli· 
· Veiu a. Republica. e a.quelles mesmos que se ciaes, o que até agor-.~-julgavam ImpossíveL 

colloca.ra.m á. frente dos movimentos auterio- A no.va. e ori~inal teiç o -dada a !'orça 
res, aquelles mesmos que no Club Militar armada, que é um!l- mac:tina complex& e 
faziam moções de _confiança. politica a.inea- delicada., que é um ~ystema que prec'sa que 
ça.ndo o governo, como os dous actuaes minis- todas as suas engrenagem' estejam perfeita· 
tros milital'e$, esses mesmos .iá. renegaram as wente a.ppar.lhad.J.s pa.l'a não se desmantelar, 
idéa.s de então, as liberdades militares por está tampleta.mente compr·omet·~>ndo a. ordem 
qu.e combatiam e. o que e peior, cahiram na e a segu ran~a futura. da. Republica...: · 
tyrannia oppJsta. . ·A principal base de um· exercito bem orga. 

Qua.ndo eU ' fil.zia parte dS. COIDIÍlissã.O do Disa.do é a.. disciplina,, da qUal der i V&m imm~· 
cociig.> rnili~r. de que tambem fCI.Zia. parte o diat.tmente a mdependencia e sobrancerJ~ 
Sr. acwa.r ministro . da. marinha,, dizendo-lhe militares: . . . 
éu~q li..~ era preciso. restringir a.lc,"llllS desseS· E!tas são consequencia.s forçadl!B . da. disei· 
direitoS, que .teriam a.té _certo ponto a diSc(.:.. plina·. Sem disciplina'nã.o há. ex'ercito;.MSi 
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como não ha exercito sem sobr<mceria e dig
nidade militares. 

Pois bem, o principio da reforma admmis
trati va dos generaes produziu a clesorgani
sação do exercito, porque estabelece u " 
exercito de dependentes, um exercito de 
amigos que se conservam e promovem e de 
inimigo$ que se poem fóra da fileira faetl
mente. (Apoiados e nüo apoia, 1os.) 

0 SR. ALFREDO ELLIS - A parte ciVil da 
naÇão approva. 

(Cont-.staçiJes rlos Srs. Epitocio Pe<sort. Bel" 
lannino de JJienrlonçn, e OUt'I"·'S do Si·. r1lfrr! lo 

Ellis, O Sr. p;"esitlente pede repetidas vezes 
attençilo .) 

0 SR. J ~ CQUES 0URIQUE-Q nobre deputado 
por S. Paulo deu-me um aparte, pensanrlo 
talvez que discorda da minha opinião; mas 
nós estamos de perfeito accordo nesse sentido. 
Eu. como S. Ex., penso que o militar não 
terri direito de ameaçar o governo, mas o 
nobt•e deputado tambem ha de concordar 
commigo que o gov··rno não tem em ca"o 
algum o diroit.J de saltar por cima da Cons•i
tuição, de sahir da lei, atropellando e violen
tando os direitos do cidadão brazileiro. 

0 SR. ALFREDO ELLIS da um aparte. 
O SR. JACQUES OuRIQUE- Os governos só 

sahern da lei quando se Rentern fracos. Só O" 
governos fracos e pusilanirnes recorrem á 
violencia. 

(Estabe'"ce-,·e ~Pn vivo rli'Zlnno e11tre os S·rs. 
Alfredn El 'is e Bell·w,;ilw de ll![8J1donçn.) 

0 SR. PRESIDENTE -Si OS nobres deputados 
continuam interrompenoo o orador deste 
·modo, eu vejo-me o-brigado a suspender a 
sessão. 

(R ."stabelece-se o silencio. ) 

··O SR. JACQUES OURIQUE- Como eu ia di
zendo, Sr. presidente. as consequenciaR destes 
actos são o enfraquecimento, a desmoralisaçã" 
da autoridade. 

0 SR. ALFREDO ELLIS dá um aparte. (No
vament~ se estobPlec' urn rlialoqo ene,gico en
t?'e os Srs. 4.lfrerJ,r; El!i< P- Bel1armino r! e M~n
clonça). O Sr. ALfredo Ellis reli?·a~se do sa ·ao . 
Restu.belece-.~e o siL meio,) 

Q SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre dE:putado 
que abrevie as snas considerações porque a 
hora est, quasi. finda. 

O SR. JACQUES OuRIQUE-Sinto que o nobre 
deputado por -.:. Paulo se r eti eass · elo recinto 
porque os apartes com qneS Ex mehrml'ava, 
precisavam ser expli ·aLlos, poi~ se me afigura 
que S. Ex. desconhece nmas tantas leis mili
tares. 

Si os generaes fossem reformados processu
almente, o governo s0 teria firmado p~la, força 

da lei e pela energia da sua execução, porque 
a lei dá ful'Ç :1 e a violencia t.ira-a sempre. 

Si o governo os fizesse submetter a pt•oceSôO, 
eles poderiam sPr ou não pun'dos, mas a au
toridade superior ficaria com a grande força 
eepublicana da applicação calma e energica da 
lei. 

Como V Ex . , Sr. presidente, me tenha ad
vartido que a h •ra vae adeantada, vou resu
mir o que ainda tinha a dizer e mando desde 
já á mesa uma emenda a respeito da refor
ma. dos generaes . Essa emenda é a seguinte. 
(Lê.) 

Abro aQ:ora, Sr. presidente, um paren
the~is no meu discurso Acho-me em um da
quelles momPntos em que não vejo os homens 
nem o governo contra os quaes devo ter e 
tenho . grandes resentimentos; acho-me em 
um momento em que não faço política. 

Vou apre~entar a esta Camara um pedido 
scbre o qual peço desapaixonada meditação. 

A segurança da Republica repousa no res
peito da lei e esse re.'lpeito não foi mantido 
pelo governo, como fiz ver. 

Podemos ainda emendar esse erro. lazer 
com que os cidadãos feridos pela violenCia, 
revertam a seus cargos e post.os, com que a 
lei ferida T.lelo arbítrio se restaheleca em toda 
sna pl~nitucle, evitando a repetição de tão 
abusivas pi'aticas. 

E' preciso Q'arantir o exercito, garantindo
lhe RS doutrina~. os direitos e as leis que o 
tornam independente, nol1re epatriotico como 
~ue foi sempre. Esta é a minha opinião, clara, 
lirme e leal. 

Declaro a V. Ex. e declaro á Camara, sob 
a minha palavra de honra, que nisto não faço 
política, e que seja qual flr o modo por que o · 
Congresso queira deliberar sobre tão impor
tante e grave assumpto, desde que seja digno 
':lelle, como e!'tou certo o será. eu lhe hypo, 
theco o meu voto, convicto rle que prestarei 
um grande serviço á Republica. (Pau,a.) 

Sr presidente, em 10 de a.hril deu-se o 
facto ele havee o governo declarano pelo 
Di,n·i·> Offici?/ quem jornalistas presos o ha
viam sido, não por haverem escripto artigos 
violento;; contr1:1 o governo, inas por haver 
provas, de que elles estavam envolvidos na 
celebre conspiração proclamada pelos agentes 
do porier e que a liberdade da imprensa con
tinuava mantida em toda a sua plenitude. 

Quero, neste momento, deixar bem consi
g_·n::tdci, f'm contra-prova a t>sta affirmativa 
falsa, insidiosa e indigna-que os jornalistas 
que mais combateram ent-io os actos do :c:o
verno foram ,imtamente esses que marcha
ram para o desterro, ficando os jornaes de 
oppo&ição sem seus reclactores e collabora
clores princip~es. 
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UM SR. DEPUTADO -Isso e uma injustir:.a I dores de Santa Isab~'; ê uma região de romc 
ao Sr. Dr. Mura.t . (Varios S·ts. •leputaJlo ~ d!'io até o Xibarú c a.te Ca~tanheiro. Nem caça, 
apartes.) nem p:sca.. nem palme1ras, nem ca.outchouc.» 

. S1'. presidente, disse o nobre deputado pelo 
os~. JACQUES Ü'GR!QUE -Justamente por- Ceará que volt:~rn03 gordos. Sim, isso succe

que ~os espera.va!D:)~ es~e resulta.~o ; }J~rque deu a alguns, ma~ elle deve saber CJUe gordo 
prevJa.mos a Jl.OSSJb_!lld~de d~sa .v10lenma. de voltou ta.mbem d<1 l'o:umi.ssão de limites 
u~ governo Ja então dtcta.torial. e que reser- nessas regiões. o dep atado Oyonisio Cerquei ra .. 
vamos o Sr. Dr ~urat _para. esse ca~ ; elle para depois d~ pouco tempo se achar aqui a 
se poupara até então de ~tscutir no C~ ·":"'1t··~ braço:;; com a mo:•te. e o proprio chd~ de5$ 
e nada perdemos com_ tsso porque ~L:emo, commiss~o p:tro. fallecer pour·o depois. 
nelle esse forte campeao, que V· Ex. co- Es~:J. goL'dura. é um triste symptoma t]) 
nhe.·e. (Trocam_:se apa~w) , . graves cnfermidi1des, quiçá de latente impa-

E:>ta decla~ ~o .Dtarw Offi.c:al ~m o ludismo. 
~.esmo valor m_:udioso, o m~m~ va.lot• Jesu- concluindo. :·r. pl.'esidente. direi a v. Ex. 
lttco_da declnraça? _que nos fo1 rel~, ;.n.tes de e â Catmu-n. que acho complet:J.mente prejudi
pa.rtlr para o exllio, ~~ que porlmmos levar cial ao paiz o caminho que -vae s ·guintlo a 
comnosco as nossas famtltas_. . ge~:ão dos publicas negocios; na trilha. dM 

Ha. um outro ponto captta.l que~ c~alítdo violencia.s e das iUegalida.des. 
p la. esca...~ez do tempo, . tra.taret llgetra- v. Ex. s:.~.be que as reslstencl.as, quer no 
mente· . mundo so~ia.l. quo r no mundo p·1ysico, nio se 

No Senado, houve um ::ena.dor filho do destro::m, cllas sub istem sempre; as forças 
Ama.zona.s que se levantou part'l:_ apresenta.t• que n. ellas ,;e oppoem pud·~m simplesmente 
como salubre e farta aquella. regtao em que tra.nsfot•mai-:J.s; mas nunc& aniqnil~~l·as. 
estavamo3, e ne::;ta._ camara. UI~ <!eputado que Em 1780~ a. democracia. na Prança. nilo d~
qu~ndo era. ~u1 fe•ta a expos1çao da; nos:;a~ truiu a re3istencia. monarcbica.. mudificou·a.; 
pr1vações, disse--illas VV. F-xs. ""'lta,·amgor· lá a. tyrannia. transf~H'mon-se em libet-dade. 
dos. Agora m:·smo, Sr. presidente, todos vemos 

Não me referiria a estes ass~rt.os si o se. na velha Enropa, o socialismo levanto.r·se, 
nador não fosse filho do Amazonas, e si o de- como uma gt·a.nde aspir:u;ão democra!.lca.,como 
'putado não. fosse engenheiro . uma r<>sistencia formil.la.vel; e ninguem póde 

Tão gr-a.nde é o erro em que lat:o~am os ac.ceitar a idea. de que essa. força. possa ser 
dons representantes da. naçã·.t, que toca as anniquilladn, nullificada.. N~o. os espírito> 
raias do.desprop,Jsito . prattcos e elevados só veem para o ingente 

Tenho e.tn mã.os o relatorio do Mínister·io phenomeno social uma solução-a transforma· 
· dos Estra.ngriros, apresentado pela commis· ~;ão dessa, r:~sistencia. em beneficio da ~ocie
são de que fll2ia parte o Dr. Dionysio de dade, em beneficio da humanidade. 
Cerqu~ira., membro dMta casa, o qual, refe- O proprio chefe da. igt·eja. cat !tolica deu·noo 
rindo-se a.o ponto em qu~ esta vamos (Santa e exemplo da pruden::i<~ com que é pt·e~i.~ 
Isa.bel Velha.), diz o seguinte. d~pois de mostrar dncaminllar essa gra.nde for~ ; não e com 
quantO é pauperrima e insalubre aquella. qa.rreiras improvisadas que se impede o cul'S\l 
região. (Lê.) o;~o poderosa. corrente. 

E .· notem V. Ex. e a Camara que ist.o é E' por isso, portanto, Sr. pres.denie. que no 
o relat:lrio do ministro de estrange;roJ e que momento a~:tual, não querer assoberbar col'
falla uma. co:nmissão official importante, e renteS nem a.nnulla.r resistencias naturaes e 
engenheiros até hoje reputados distinc 03. quiçá org-a.nisa.doras 

E si isso .não basta..~ para um represen- E' preciso encaminha.l-as sábia e prudente-
tanta do Amazonas e um engenheiro bra.zi- mente e a que oppomos aos desmand(IS do 
leiro conhecerm a.quella região, eu citaria. actual governo ê a r~::sistencia. nobre e di:-llla, 
alguns trechos do livro do Sr. Coudraa.u que daqut-lles que querem salvar. mesmo ã. custA 
não podemos desconhecer, porque este en- de todos os sacrificios, a pratica da liberdade 
genheiro foi envia.do ao Amazonas e Guyana. e os ~reditos da. Republtca. (,lf.,ito bem ! JJ,âtl 
Franceza. justamente pa.rn estudar e advogar bem! O o,·arJ.or ti comp1·i mentcv./.<J.) 
<JS direitos da. F1'an~ ás r_egi~ ~u~ lh<l <:ot Vem â mesa, ê lida. apoiada. c envi<Ída' 3 
t'!s~mos entre oqyapocl"e A.a.,uary. _(L~.) oomruissã.o a Segl,linte 
· D1z esse autor a. p.'l.g-. 121 da sua Vtage•ll • . · 
atl·a,es as f;uy 110-S e a Ama:mn.ia: «Eis na. E:IIEXDA 
margem esqu•·rda a. casa de Palheta., onde 

· Jlá.ra o va.por do riiYNegro. O logar chama-se Propomos que sejam incluído.; nas re;;IJ: 
~antll I sab,.t Y,er/Ía. Em compa;nbia da febra ctiva.s rubricas do orça.meoto do Ministene 
e dos iru~toS pa.ss:i a. noute em uma. c~ba:J.a. » ;,da ~:uerra os . vencimentos dos genera~l e 

· -~ mais àd.ea-nte: <.'N~!-da. se enc9ntra. nos arre- l~c1aes reform~dos sem proce~so em a.lml dg 
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Officina.s eorrente a.nno. assim como dos conselheiros 
de guerra demittidos inconstitucionalmente ; 
reYertendo todos á etrectívidade dos cargos e 2 ofllciaes da officina. 
posto3 •.1ue exerciam. 6 operarias de l ~ classe. 

6 ditos 2• » . 
Sa.la das se3sões, 23 de setembro de 18'J2.- 8 ditos 3" » 

!e~cqúe' Our:qae.- J. J. S~r~br_;.- Epi- 12ditos 4• » 
tn.cio Pessua. - Joil!) rl~ Siqttatl'<~ . - -Esp:ruo 4 aprendizes . 

. Sa11-to. ) _ 
A discw.são fica adiada p.·la hora. 1 TE~CEIRA. DIVISAO 

TER.CElRA pARTE DA ORDEM DO DIA ! . Pa.m cad~.t uma das 9 .~ecçúes da contadoria 
· . \ . geral 

1~ discus~ã.o ()O projecto n. 203, deste anuo. . . . . 
organi&\ndo os ~erviços dos correios da Repu- 2 prunetros ~crtpturar1os . · 
bli,:a. · 2 segundos ditos. 

2 amanuenses . 
Não havendo quem peça n. :paliwra. fica. en

cerrada a. discussão e adiada a votação. 
3• discussão do projecto n. 118 A, deste 

nnno, autorisa.ndo o governo a roorganL--ar o 
serviço dt~ Repa.rl,i\:âo Geral dos Telegra.phos 
e alterar o respectivo regulamento. 

Vem á mesa, e lida e enviada :i. commissã.o 
a seguinte 

E mendlt oo projecto n. 118 

Sub-emenda. a emenda do S;o. deputado C<1r· 
lo.; Campo:~. · 

O numero doo empregado:; d:\ ta.beUa. salvo 
a.ugmento de pessoal pel:l. hlstallacão de ser·· 
viços novos, ser{l. o seguinte : 

Secret •ria. :· 
2 continuo;· .. · 

Almoxarifado : 
2 segundos escripturnt•ios.. 
:!- Amanuenses. 

Linhas e esté.çües : 
Hl Engenheiros-chefes de districto. 
5 Dito~ a,jndantes. 
16 Inspectore3 de l" cl~se. 
42 Ditos de ~.> » 
32 Ditos de 3> » 
83 ~·eitores. 
I I Telegragraphistas-chefes. 
60 Ditos de 1• classe. 
lO-• Ditos de 2• cla.,se. 
240 de 3> » 
200 Praticantes. 
· j &'t·:~fetas de 1 ~ classe. 
3:50 Ditos 2 · » 

lmto3 3• >> e s'n·entes. 
12 vigias de l"' cl:l...~(~. 
J:) ditos de z~ )) 

SEOUND!I. DIVISÃO 

. E.~Cl'(oto;·io do d·:·scnlto 

2 desenhiStl!.s auxiliares; 

Nll.S cu.tegorias cujos numeras não são aqui 
mencionados só haverã um funcclonario ou 
empregado . 

Nos vencimentos dos diversos thesoureiros 
estão incluídas as importancias que lhes são 
abonadas pa.ra quebras. 

Sala. das sessões, 23 de setembro de 1892.
Severill() Viei,.a. 

O Sr. Ca.rlos Çampos-Sr. pre
sidente. no mais louvavel intuito de reduzir 
a despe>n. publica. o meu dis&incto collega. pela 
Ba.hh•. como membro da. commissão de orça
mento. apresentou na 2a discussão do projecto 
que ora discutimos em 3" um substi&utivo a1> 
projecto d' commissão com uma tabella de 
vencimentos, ta.mbem em substituição à. que 
apresentou á Camara a mesma cotr.missão. 

A C;~,mara approvou esse substitutivo, · por
que muitos dos meus illustres collegas sup
puzer<\m que as suppressões propostas pel() 
lllustrru.lo deputado assentavam em um ou· 
t ro plano de organisação, que melhor satisfi.
ze...~e. as exigencias do serviço da Repart,ição 
Gerol dos Telegraphos, de modo a não preju
dicai-o. 

Eu, Sr. presidente, não trepidarei em votar 
por esse mbstitutivo,si, conhecendo um pou
co esse ramo do serviço publico. não visse que 
longe de ser ~roductiva . algumas das eco
nomias do ID!'U 1llustre am1go. ellas veem, ao 
contratio. emha.raçar. ditll.cnlta.r a marcha de 
um set•vico tão importante e delica•lo como o 

I 
qu~ derige a nqssa. importante rede telegra
phlca.. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS-Apoiado. 

I 
0 SR. . CAiu.os CAMPOS-V. EX. sabe, Sr. 

presidente, qne ella estende-se de~e quasi ~ 
extrr.mo norte ao sul do nosso pa.IZ, levando ' l :lOS mais r eco.:1ditos pontos do interior a. 

I clvili~ e o progresso, e que cada v~ 
mais se alarga e. se .estende pela construc(lao 

I de novas li.nhas graças ao seu D2..~oa.l . . te-
. c~co, que, para. honra noSsa.. jà. chegou a . 
• l'l't!~>t;l.r, a um dos nossos paizes "Vizinhos. 
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~eus profl.ssione.es serviços m .. construcção l res·de linhas, que não teem habilitações, com, 
de sua rede t iegrap:tica, pela falta de pes- petencla para a dire~ção·des•e cargO". 
soal alii habi.írutlo. OengenheirO-c~1efe de um dfstricto precisa 

Com sPrviços e servidor~s (l ~ o·o. natur.oza, tér co11hecimentos espe .iaes da tel graphia 
entendo, Sr. pr?sid nte, que nâ .vemos rõ- el ctrica para. poJer, em um momen:,o dado, 
gat~a.r tàvores, t~tnto mas quanrto ~l>tou con- montar, conc~ntar os appa:relhos das estações 

· vícto de que,assim procedendo não faço mai~ e montar pilhas; pr~cisa conhecer a manipu
que contriuuiL' para animar, levar o inc~u- !açã,o dos appareLws, liga.r o; cabos et.:. , ca
tivo a uma pa.rte do pessoal productor de nhecimenws que não são exigidos aos ia>pe
boa. renda, digna de todo. attenção dos pocle- c~.ores, porque o seu s~rviço é todo pra
res pauli:o.s, p~la ardua. tarefa que pesa sobre tico. 
seus hombros. visto que tudos snbem que não E<tes conhecimentos precisos aos chefes do;; 
ha. no funcc,ona.li!!mo serviço mo.ls pesado, district.os, adquiridos quasi sempre (.lOr um 
rnats cheio de so.criftclo do que o do pesi!Oill longo t.roc:inio tll~oric:o-pro~.tico, são exigidos 
l&borioso do telet:rr<~.plio, p11ra o qual nii.o pelo regubJ.mênto tambem aos engenheiro~ 
l1a sempre noute para d~scanço, nem sempr~ uJudo.ntes. · 
dia para a folga. . Pergttnto, ao meu nobre eollega.: :podem os 

O SR. ScamoT-Apoiado. msp ctores de linha substituil·os ainda. na 
O SR CARLOS CAMPos-O tele~apbista é um ~de do districto, de onde e1Le engenheiro de

trabalhador incess11.nte,quefaz sactifl iodasua r.ge o serviço d~ toda.s as estaçoe~ e linnas, 
sa.ude é da vida nas vi .• llias,a.ga.rrado ao ap- quando ti ver necessidade, o q ua sa da rce
parelho de Morse ou ao de transla.çào e su- q uentemente, de percort·~r certa.s e determi
jeito a rigorosa disciplina e a constante na.das estações para. proviuenciar p3ssoal
multas em ~eus vencimentos pelo. menor faJca mente $Ob e este ou aquelle a .:cidente, ou 
que commetter. pam pro.:cder a. exames em apparelhos ou 
· O orçàm~n::o acceito pela. commis<ã.o e con- lintlas ~ 
vertido· em prujecto para o exercido futuro é E quando estiverem imp3didos por moles· 
de5.692:739$:00; o o:çrm.:nto proposto para. uas, ou hcenc;ados, não se til.z predsa a 
a reforma é'de 6 129:112$, bav.::ndo uma dif· substitui,ão por um outro profissionaL~ 
ferença; pa.ra mais, apenas de 436:000$. SR. VRANCISCO DE MA..Ti'os E OUTROS SRS. 

0 Sl:l.. ART!ÍURR!Os-V. Ex. diz apenas. DEPUTADOS-Apoiado. 

0 SR. CARLOS CAMPOs-Digo apenas, por- 0 SR. CAKLOS CAMPOS- S. Ex. diminui 
que com o augmenro consid.:~ravel 110 numero tambem a.l.,;uns vene.mento~. que trouxe a 
de emyreg.t.do, para. pod~r uar venc.mento ao inversão da. cat~goria de e1upr.~a.do:S para 

. graudell.;cresciuw ds serviço por que uleima- conseguir uma economia de 80 e poucos coa-
mente t::m passado essa. grJ.Ddl:l repi!.rtição, ja tos. · 
na consLru.:çào de graude nurnel'o de ·linhll.:l, Ao 2"" escripturarios da secção de conW.. 
já creando-se· as suucontadoria.s em toll.os o~ bilidade S. Ex. aJgmentou o; vencimentos, 
districtos, para a arrecadação e· ti~calisação diminuindo e.u outros da mesma ca.tegOl'ia, 
da. receita e desp za., cujo augmf!Ilto ue p~s- s rvindo em outras se,çõe;; o que uão ~'I 
soa.ltui fllitO lOill o accurdo do m:u llLu~:me justo, visto como razão algum:'~. ·au~orisa essa 
collega,qJ.e ac.;eitou totlas as cr~Qõ~s p.-o.pus- ll.istw~Çào contra as praxes tsta.bdecidas no· 
tas; este accr~scüuo de quawo c ntos e tantos funcciona.li~mo, que, dentro d~ uma mesma 
contus não e tao grande. como pa.rc:c~. porque rep<trt.çao, não permitte ui::stincções entre 
mllitas de:5ta,slin.Jas vão dar r~ndas, que ~m empregado~ ue igual.~tegoria. 
pa.rce comp~nsarã.o as sua.s d~spl:lzas, mor- Assim é,Sr. presidente, que no proposito de 
mente si o tir .. miniStro daquclle serviço conconer pan1. que a organisa<;á.o p.-oposta 
com a sua d.iJectoria, -levar a etfeito a revi- p~la. digna dire~toria da r~pactH;ào geral 
são das taxas dos telegroJorumas, de ac..:ordo l.l.os tell:lgraphos se realbe por esse mudo, 
com a autoriS8,\·ao dada pelo Congr~o o anno unico q c~e pud.e corre~ponder as exi.gencia~ do 
passad.O, em · virtude de uma emenda. que serviço publico neste imyortaat~ · mmo, eu e 
a.pres~ntei aoo•·ca.m~uto do Ministerio da In- muit s do~ meus illustres colle~ras apr..;ent.a
strucção Pul.olbl,, co,Tei~s e Telegrap..tos. mo~ umil. emendi:L que vent10 ter a !1ourdde 
' O meu iUruLí-e êollegJ. propoz a extmcCão s11umetter á cunsideril.ção da Camtwa.. re
dos log~~,re;; 'de ajuJantó dos districto~, cor· st..~obelec.;ndo a ta.bella a.pr~s~nta.d<> p11la. com
~do e,sa verba, na supposiçã.o, es~ou certo, mi~sã.o l.l.e orçamento; annex<t a01?l'u.,e<Jto ~
d~ qutfsã.q·d•s_pen;.;avei.:l Ci!ses J'uncionarios, refl)rma qu~ fo''" subJticuido em ~·- d!S· 
substitutos na.Ws dos ·c~lefes do;; dbwiccos,llei· cussão pelJ substitutivo do·. meu distmcto 
do••l a;~sirn expo~o~ á àjrecção do~ pisvecto-1 collega. pela Bahia. (~w~o bem.) 
~~;.,.~.,t. - ~-'··- ~ .~.; "··~· - .! .·. ~' ~ -. ' ....... ;~_ ·.::.· ~-· ~ -~\;.~~·-. . 
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Vem a mesa, e lida., apoiada e enviada á 
cornmisSão a. seguinte 

Emenda ao p•ojecto n. 1.1.8 A 

Restabel•ça-se a tahella do prrljecto apre
sentado pelu. commissão de orçamento. 

Sala das sessões, 12 ue .setembro de 1892.
Pires Feu.:ira. -Mo.·emL da S l'IJ7.-L. Jfu'
ler.- 1, Schmidt. - . .J.::ere•lo.-Oarlo< Cam,.o.ç . 
- t. Ctwafca•l:i - Morr.iano rle lrfagath-ies. 
- Fel.'sbeUo· Freire. - Edu-:rdo Gorçaloes .-
!osrJ Beoilaq ,~a.-J. R<:tu.m!Ja. -Rodrigues de 
Al'aujo.- Martin/~1) Rudri ru~s. -Francisco de 
M(tlt,-•s.-Lopes 0\fi. De•.-Pe•lro Oh~rm.O•lt.-.1. 
~lofl!eMgro.- Bal'úcJ de Süc Marcos.- P r isco 
Par11isn. - Dionytio 0-.rquelr !,- Nilo Pe
ç~nha.-F'o•uec" Herq1es -Se •erino Vieim. 
ThmM: De!{inn.-AWJ"Sto de Freittts,-Pa"la 
Atqfl'lo. -G •rcia Piref. - Atfi·erl•) EUi.ç. 
ea~taM de Alóuquerque . - Pauta Guim•lTÜes. 
},f. Oaetano.-Froe~ da Cl'tl:,-Fr,mça Oar
-oallto,-.4li}erlo Brruulao .- Vit~haes . - R()r/ri
{J!t.es Fernandes.- Frederico lJorges.-Epita-
eio Peuôa. . 

(.) S r. Arthur Rios p~de qne o 
Sr presidente · e a. Camara. lhe es ulpem o 
fac to de vir á tril•una em hora tão adiantada.. 
E' forçado a. Í$80 por ter sido nominalmente 
chamado à discus.~o. 

Quando se ·tratou da reform , do> telegra
phos perante a cornmissão de orçamento, o 
orador divergiu da. commi.ssão em relação á 
t.abella de vencimentos proposta para essa 

. . . . . . 

repartição; divergiu ainda. porque nessa. ta
bella não foi determinado o nutoero de func
cionarios que devia.m compor a.quella repar
tição. 

Ob.;ecrou-se-lhe que em um serviço como o 
dos telegrapl1os, q.ue di!,Lriamen~ cr.esçe, era. 
impossível fi:x:.ar ei:Q. le.i.organica. o numero do 
respedivo pes<oal e que, _tratando d,e dimi
nuir os vencimentos proposto>, o orador havia 
prejudicado os runccionarios d,aq_uellª' l'~par· 
tição . . 
Objectou-s~-lhe ainda que a difi'erença entre 

a tabella. que o orador apresentaVa. .e foi 
acceita pela Camara em 2• discussão e a ta
be La. primitiva redundava, em economia in
signi fica.n te. 

Os que o ftzera.m, porém, nã.o tem nenhulll& 
ra.zão. Para provar que o orador não prejuj 
dicou os empregados da repartição dos tele
gra.phos, va.e.manda.r publicar ano~a ·a este 
resumo do seu discurso uma. ta.bella. que ca-
balmente o demonstra · 

Justifica minuciosamente as alter~ões que 
propoz. · · 

Termina declarando que ha.de estar sempre 
ao lado dos funcciOJ:larios de .cat?-goria infe
rio, injustamente, irlsufflcieilteinenté remu
nerados. Não apoiará, porém; · as pretenÇões 
do t'unccionalismo super;or,-qu ?. já e 'remune
r-ado com o ba:~i'lnte para viver folga.dá.mente. 
O que de,eja é que os empre:rados ~nreriores 
tenham a. retribuição Dt!Cessar ia 'Par~ ·lhes 
garantir a subsisteno::ia. honesta dàs -suas pes
soas e das suas familias. (Apoi~s; m.U#o 
bem, muito bem.) 

Quadro comparativo das düferentes verbas 

Admillistra.çã.o geral 

1 díracror geral •.. . ..... . . . ..... . . . . . ...... · 
I vic~-director .. . .• ••.... •.. .. . . . . . .. . .. ; . 
l engen 1eiro-a.juda.nte . .. ...... ...... .. . . .. 

Secretaria : 
I s%retario .. .. . ...... ...... .. ..• . . ... - .. 
I officia.l. . .. _. .. ·· .. ..... ... ...... . ... ..... . 
l 1• e..<;eripturario .. . .. .... ....... .. .. ..... . 
~ 2'5 ~riptUl'a\'ÍOS ..... .... . - .... , , • , . . . •. 
2 ama.nuense3 .. , .•...... .•. . . .. .. . .. .. . .. 
I porteir.> .. : •. •.. . •. . . •..... . .. . ..... . : . . 
1 ajudanh do porteiro •.•• ••. •... . • • ....• .. 
'> '· t" . . .. 
4 COU .lUUOS ... ~ ; .,.·: . .. ; ·., . . ... . ... . , ... . .. .. s~::~:~:· cp.~g~ até. ~ ... ........... .. . 
I offlcià.l.-a.rchivis~ .. ... ....... ....... . .. .. 
~ a.i~4ante do: ~~~i vista .. ~ .. ; ........... .. 

• .. ~. · .•. ·~ : ., .. ... 1.".' ·;,- '· ·. ' . . . . - ' . 

Tahells. ao· 
proje~to 

18:000$000 
12:000$000 
7:200$000 

7:200$000 
5:400$000 
4:800$000 
3:800$000 
3:000~00 
3:000 00 
2:400$000 
2:000$000 

4$000 

5 : 4C.;,)JOO · 
3 ; ()()0$000 

Eanend:a. Vencimento do 
:a.pp·r~v~a em ~lamento 

d de março . 1• diSeussão .• ~(~~99 '· 

15:00=0 I2:00cl$000 
10:80 . o 9~000$000 
6:60Q~ novo 

6:600$QOO 5:400$000 
novo 

4:800$000 2:= 7== 2:~!) o 
2:400 1:890$000 
~=19~ ~:~ 

" novo 
1 :800$~ ~:~ 

4:~· ~vo 

. ~=~::;,, ;,·~ .· ..... ~--
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Thesoura.rht: 
I thesoureiro (inclusive 800$ pttra quebr<'IS-) .. 
1 escrivão .............................. . 
1 :fiel ... · .•....•.....•...•................. 
1 amanuense .•..• ; ..... ~ ................. . 
l continuo ....•.••.. , ..................... . 

Almoxarifado: 
1 almoxarife .............................. . 
1 escrivão ............................... . 
1 despachante. . . ......................... . 
l fiel ..•........•......................... 
2 2°• escripturarios ........................ . 
2 amanuenses. . . . . . . . . .................. . 
I encarregado do deposito .............. · ... . 
1 contiuuo ............................... . 
J mestre da lantha ....................... . 
I machinista; ............. , ............... . 
I foguista .•• · ••...••••.••••.••.••••.••••••• 
5 marinheiros, diaria ate.. .....••.....•.•.. 
2 serventes, idem idem. · .. . .......... , .•.. 

Linhas e estações: 
16 engenheiros-chefes de districto ........... . 
I engenheiro-ajudante .................... . 

lO inspeetores de Ja classe ............... . .. . 
30 inspectores de 2~ classe ................... . 
30 inspectOres U.e 3• classe. : ....... , ...... : .. 
90 feitores •.. ~ ••...................•........ 

~00 guardas e trabalhadores dia.rla de .....•.. 
10 telegraphistas chefes ................... :. 
50 telegrapilistas de 1• ci.Mse ............... . 

105 telegraphistas he 2• classe ............... . 
250 telegraphistas de 3• cl~se ............... . 
280 praticantes ...•..•...................... 
312 vigias de I• classe ......•................ 

15 vigias de 2, cl~<:Se ....................... . 
50 estafetas de ta classe .................... . 
80 estafetas de 2• classe. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 

170 estafétas de 3" classe .................... . 
90 serventes, diaria até ......•........... . .. 

2• divisfio 

Secção technica 

Escriptorio. central: 
1 che.fe ................................... . 
l telegraphista-chefe ............... : ..... : . 

.I .o.fficial ou lo escriptura.rio ...•..•....•..... 
1 2• escripturario ............... , ......... . 
2 amanuenses ............. , •.............. · .. 
1 continuo .•• : ............. ,· ............ ,. 

Escriptorio de desenho: 
1... desenhista"chefe, ... ·~ .... , ................. . 
2 desenhistaS·â.uxiliares .. ." ... ~ .·• , .· . : .... , ... . 

. ·. -~ 

T:tlJclla do 
proj~eto 

7:8008000 
4:800$000 
3S600$00ll 
3 000~000 
2:000$000 

6:6008000 
4:200~000 
4:200$00) 
3:600S;OOO 
J:8oo·oou 
:-J:OOO~OOO 
3:000S;OOO 
2:0oo;:;ooo 
:3:0008000 
2:600Í'i000 
1:800$000 

4$000 
4~000 

9:0008000 
7:200$000 
6:000$000 
4:560$000 
:3:360$000 
2:160$000 

2.'3-500 a 5$ 
7:200;5000 
4:800$000 
3:800$000 
3 :OOOSOOO 
3:0008000 
l :200$000 

950$000 
1:800$000 
1:40()$000 

3$000 

9: soo::;o.x~ 
7:200~00 
5:400. 000 
3:800~00 
3:000. 00 
2:000$000 

7:200li;OOO 
3:800$000 . 

Emend:\ 
nppro•·nd" em 
ll\discw-.~a:o 

G:S00$000 
4:800$000 
3:200$00[) 
2:400$000 
1:800$000 

5:400;$000 
:3:600>..000 
3:6:JOsooo 
3:200$000 
3:300$000 
2:400$000 
2:400$000 
l :8008000 
2:400$000 
2:4008000 
1 :800~000 

3f560.1 
3$600 

-3:400~00 
suppeirilido 
!5:4008000 
4.200$000 
3:000$000 
2:000$000 

( 2:í;500 a 4S) 
( 2$500 a 5$.) 

6:600.WOO 
4 800${)00 
3:800.;000 
:3:000$000 
1:800$000 
1 :200!SOOO 

960$()00 
1:800$000 
1:2008000 

720$000 
3$000 

9:000~000 
6:600$0:0 
4:800$000 
4:000$000 
2:400.WOO 
1:800$000 .. 

6:600~00 
·_;~:000, oo 

Y&neilm~nt, c1., 
regou lau:t'u Ln 

d~ t de m:u'í,.~11 
do iSlJII 

3:80080110 
novo 

2:400SOI\Q 
2:000::;üOO 
1 :200&100 

4:000$00ú 
novo 

» 
» 

I:2oo~m 
1:800.'ill:>O 
2:8004)00 
I :200$000 
I : 5t)0$0tll1 
I :440.SIJOO 
!)00~00 

2$-'íü\1 
2.:;'500 

7:6008001) 

s:o:·osoorJ 
3$4008000 
:;:>,:400:~0()1) 
l :800.~000 

ate 38000 
5:000.~000 
3:600.'-;000 
2:400.~00 
1 :800~000 
l :2003000 

84l'.~00J 
eooAooo 

-~ 3:í;'QO. 
8 12.-;,;;oo "" 3.~ 

'Q 118000u.2..;; 
2.'-300 

7:200:WJ0 
e.ooosooo 
2.J:I00.';000 
2:200:;)000 
1 :soosooo 

. 1:200$000 

5:200$000 
. ~:200$000 
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Gabinete de experiencias: 
1 engenheiro-ajudante ..... , .............. . 
1 n.uxilia.r. . . ............. .. .... ... .. .... . 

Aula telegraphica: 
I engenheiro-ajudante .................... . 
I teleg-ra.pb:sta de la classe . . .............. . 

O.fllcinas: 
1 chefe da. officina •....... . ................ 
1 ajudante do chete ......... : .. .......... .. 

Officia.l da. offi. .ina . .. . . .. .............. .. 
Operaria de I~ clliS'S~ ... . ..... ... ........ . 

!) operario3 tle 2' clas.;e ... . ......... .. ... . . 
4 operarios d;l 3• ela..~ .................... . 

Operario de 4' classe .................... . 

AprandizE'-~ e ser\·ent?s, diat•in. ate ...... . 

Contadoria. Geral 

Escriptorio _central : 
! contauor geral. ...... . ....... ......... .. . 
I olllcial 1 ~ escripturario.. . . · ...... ..... .. . 
I ama.nueuse .. . .. .. ... . . . ........... . . ... . 
1 continuo ........... , . ... . .... . .. . ....... . 

I• secção : 
l chefe .....• , ................ . .......... . 
2 1 •• escrlptnrario.s,. . ... .............. . .. . 
2 2•• escri ptura.rios ... ..... ............ .... . 
2 amanuenses . ................ ... ........ . 
l contínuo . .............. ..... . . . .. . .... . . 

2• sec~ão.: 
1 chefe . . . .•......... . . ........ ·.·· ··· . · ·· 

. 2 l"" escrlpturarios ... . . · . .. .......... : ... . 
2 2" e:scri pturarios . ...................... . 
2 a.illanuenses .• .. . . ..... . ...... ....... . . . . 
l continuo .................... : .... · .. .... . 

Sub-contadoria de 

l' classe : 
8 contado reg. . • . . . . . • . .. •.... . ...... . . .. .. 
8 thesoureiros (inclush·e 400$ pa.ra. quebras). 
8 escripturarios ..... . .......... . ......... . 

16 ama.nuenses . ..... .. ....... ... .. .. ...... . 

Sub-contacloria~ ele 

za classe: 
8 eonta.dores-thesoureiros ....... . .......... . 
8 escripturarios •.. .• • . .. ... : ..•. · .•. . : . . . . . 

16 alll3onuenses ...... .....•.... · .•. .... . . •..•. 
Cam~r~. V. V 

To.bella <la 
tu••,jcefu 

7:2008000 
'? : 4008fl00 

7:200,\\000 
4 :800;)000 

7:8008!)00 
6:000~'000 
4:200,50')0 
:~:600.~ 
:3 : OüO.WOO 
2:400;:;tJOO 
1:800$000 

4~Li0 

\1:800~000 
5:400:$000 
:3:000:i;OOO 
2:000.)000 

():600i;OOO 
4:8()1)8{)00 
:1:8005000 
:l:OOOSQOO 
2.:000$000 

(i:GOO~OO 
4:800~00 
:):800$000 
:3:000$00) 
2:000~'000. 

5 :400$000 
4 :(~00)i;000 

~1:800~000 
3:000$000 

4:800$000 
. 3:600$000 
2:400$000 

Emsu.-In. 
t\ ppl"O\"Il diL fH U 

J• dl!'Lenssih 

6:GOOBOOO 
~:400$000 

G:60 '1i;OOO 
4:800$000 

7 :000.$000 
5:400$000 

3:600$000 
3:000MOO 
2:4.00$000 
1.<300$000 

3$000 

9:000Si)00 
4 :800$000 
2:400.$000 

6:000~0 
4:8005000 
4:0()(k000 
2. :400SQ00 
1:~ 

n:ooosooo 
4:80osooo 
4:000~000 
2:40o,.'i000 
1:800$000 

4:800:';000 
4:200$000 
4:0001-;000 
2:40~00 

4:200SOOO 
3:000$u00 
l :800$000 

70 
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\"'cnei,neul•• 'lo 
I'<!I<UI~IliO lllo 

do i•lu uuuo•:o 
<Ir> 1S~O 

novo 
» 

» 
» · 

6i400$000 
4:600$-JOO 
J : 800:;;o<>o 

9WO 
7~ 
6$000 

15$000 
~ti 
2$-'500 

6:600$000 
2:80~000 
l :800$000 

novo 
)) 

» 
)) 

» 

» 
"» 
)) 

» 

>> 
» 
» 
» 
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Resumo da despeza com o pessoal do telegTapho excluidos os diaristas 

Tnbella 
primit.iva 

Dill"ereu~.a 
:lppro.-ad~ e'll 

}!a. di,cussio 

Difl' ~reD~'\ 
em 

f~ll'or d'l$t11. 

Directoria....................... .. . . . . . . . . . . . . ... . 37:200~0 31:600$000 5:600$000 
16 : 200'5000 
1 :21)0$000 
2:200SOOO 
8:200$000 

Secretaria ......••... , .... .• .•..•.. _...... . ....... 40:400$000 24:200~000 
Archivo. ........................... .•. . . . . . . . . . ... 8:400$()00 7:20 ·$000 
Thesoura:ria. ............. ....... . ............ _.... 21:200$000 . 19:000~00 
Almoxarifado........................... ... ...... 46:80 ,$000 38:600$000 
Linhas e estações ......... . . ... ....... ..... ..... 2.658:800SOOO 2.481:600$000 
Secção technica.. ............ . ..... ... . . . . . . . . . . 181:600$1100 162:400$000 

177:200$000 
1.9:2, ~~oo 
32:800$000 · Contadoria. . ... ,............. .. ...... .... .. . . . ..... 347:800$000 315:000$000 

Total. ..... , .......... . ......... . 3.33.2:200$000 3.079:601)$000 252:600$000 

Yeem à. mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
á commissão a.s seguintes 

Emendas ao pl'njecto n. 118 

Na. ta.bella do art. 20, onde se diz -70 feitores 
de linha, ilia.ria de 2$500 a 5$, diga-se - 90 
feitores de linha a 2$. 180:000$000. 

Onde se diz-240 telegra.phistas de S• classe, 
di !.!a-se 250. 
. Õooe se diz-100 estafetas de 1"' classe, a 
1:200$,200 ditos de 2• cl·ISSe, a 950$, diga-se: 
50 estafetas de I • 

cl.a.Sl!e, a... ..... . 1:800$000 
80 ditos de 2~ clas-

se, a............ 1 :200$()00 
170 ditos de 3• elas-

90:000$000 

96 : ()()0$000 

se, a....... . .... 720$000 122:000$000 
. Onde se rJiz - 200 praticautes n. 2: 000~, 

dJg:l-se-280 ?r.aticaotes (de um c outro sexo) 
a. 1.80~, 504.00(}.)000. 
. Onde se diz~6 operarios de I• classe, diaria 
10$.9 ditos de 2• cla.sse, diuria 8$, 24 ditos de 
3" classe, dia ria 5$000. 

Diga-se: 
6 operarios do Jo. 

· classe a....... 3:600$000 21:600$000 
8 di tos t.le 2a clas-

se a ... ... ; . • . 3 :000$'>00 24 :000$000 
12 ditos de ~~ cl:ls-

se a. . . . . . . . . 2:.400~:000 28:800$000 
. 12 ditos de 4& clas-

se a.. . . . . . . . . 1 :800$000 21 :600$000 
Accresceute-s3 tlcp ·i:> rh t:tb[JJJ t: 
Pa.ragrnpho nniw: O' Po•ler~ ·Executivo, a. 

m~ida que se forem cre>lntlo . !lfl l'a.; éstaçô~s 
em con:;e•IUCilci.t de 'desenvolvirilen'to do ser· 
viço e tia abertura de novas lini1as, lictt auto
risada a prov.,J-:~s 1le pe.Jsoal nece~:iario, 
dando dis30 scieoci;t ao Congresso em saa. 
sa~equeotP. reunião. 

- . ~- a.rt. 4.• A taxa. telegra.pbica será arre
·.·.· _ cadada por meio de est;tmpilhas·especia.es. 
.. -:· ' ~- - ,.."'' _.,, . . .. -· . . . " . . . . 

No art. 3. 0 Onde se diz-os te~egraphistas 
:1<3 1• e 2° classe-diga-se : os telephoni~tas 
de 1' e 2• classe. · 

Saladas sessões, 23de setembro de 1892.
Arthw Rios. 

O Sr. Fra.nci.,.co rle M~tto~ 
pensa. que é ousadia da. saa parte querer res-
ponder a.o illustre co li e,. ao. que &.eaba. de sen
tar-se ; toda via r.omo acha que se trJ.ta de umtt 
questão muito justa. não se quer inhibir de 
tomar parte n lla. 

Oaccrescimo de despeza. e inft>.rior a 6")0:000$; 
porem, si se levar em conta. que grande parte 
deste accresCJ.mo, pelas emenda~ do nobre de
putado pela Bahia, e mesmo sem ella.s, hão de 
por força permanecer, pol'que grande pa Pte 
dos vencimentos e devida á. equipara.•<ão dos 
ajudantes de tele.,ara.pbista aos praticantes do 
correio, eq uipara.çã.o que foi feita. quando fo
ram equipat-ados os r.elegraphh~tas de diife
rentes cla.sses aos o:fllciaes de · classes · · corre
spondentes nos correios, e que agora·que deve 
ser feita esta equiparação traz o augmento de 
240:000$000. ~uhtrahin to esta cifrd. da.quelle 
au~m··nto tota! de 650·:nOO$ fica por conse-
gumte este ma~s reduzido. ·· 

Uma outra causa que faz crer que a.ppa.reça 
este accres~imo é a creaçã.o de .. tc· sub-contado
rias, afim de que se possa fiscalizar a. despeza. 
e receita, provindo da.hi grande renda. pa.ra o 
telegra.pbo. · 

Por outro lado, esta creaoã.o traz uma. d.imi· 
nuição de desp?za porque · estes logares e-tão 
sendo preenchidos por .teh•grapllistas que es
tão sendo distrahidos dos sens·logares compe-
tentes como sejo. o telegra.pho·. · · 

Ora este:: tele..:raphistas teem de sabir dos 
logares de escriptas, {lodem perfeitamente fazer 
o pessoal sem prejuízo de sei' \'içd; ·e por con· 
seguinte temos cowe.,uui.do outro :flessoal fóra 
do concurso neste augmento a~ desp~. 

Quanto ao· argumeilto ·do . nobre.' deputado 
pela Bahia de querer fixar o nume'ro' '<l.e em-. ' ' ' . _ . . ·. ;. 

. ~-. 
:,".·- -:- .. ,- _,... . . 
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pregados para a. repartição dos t<>legra.phos, 
isto plrece iihpossivr;l, porque tendo esta. re
partição const.~ntementede construir linhas e, 
por conseguinte, "de a.ugmentar o· numero de 
seu pessoal; deve-se conservar como até t10je 
a fixação dest~ numero no Oi'Qamento annua.l 
do Ministeri • da Agricultura. 

Si deduzir-se este acere,:cimo proveniente do 
que acabo do·expor, ficará. reduzido o augaien
to·de despeza a qua.nCia iníerior a. cem contos. 
Ora, esta. qua.nt,a tra.râ resultados muito tu
nestos pa.ra a. repartição dos telegra.phos, por
que trara a d.e~organisação completa. <lo set·· 
viço, devido a que os empregMOS não ~erào 
satisfazer as exigencia.s da. repa.rtiçao. Por 
isso esta crente de que a Camara. não ddxar-.i. 
de vota.r a emenda apresentada pelo nobre 
deputa.do por Santa Catha.rlna. e pelo orador, 
coojuncta.mente com outros collegas. 

O Sr. Bevilaqua.: -Poucas pala
vras di"rá: O nobre deputado pela Bahia, cor
dato como e, foi o primei"ro a corrigir· lacunas 
que esca.pa.ram no seu primeiro prvjecto sub-
stttutivo. . 

Ha pouco aca.bou de defendei-o, brilhante
mente ; mas infelizmente ainda. mantém uns 
pontos de·pequena. divergencia. com S. Ex. 

Assim: é que ·não póde concordar com· o. d~
limita.çã.o que S. Ex. quer ·fazer pa.ra os em
pregados chamados -para. as novas con
stracçóeS, - cujo numero não póde ser 
preViamente esta.belec,rlo. O · facto ê que a 
delünitação · está naturalmente fetta- pela 
verba con>ignada;. C<Jmprehend ~-se que não 
se· pod.era empregar um tmmero maior do 
queaqueue·que seja. compatível c.>m a verba 
votad~ ; .. Em se~undo loga.r, o nobN deputado 
fazendo mJdifi.caçôes para m:l ;Or no seu 
primeiro projecto deixou eseapa.r a.inda. uma 
cátllegoria; de func.:ronarios, que não &io 
clev,daménte enearados p!>r S. Ex. · 

PreCeda que S Ex. fosse ·o ptoprio a fazer 
a correc~-ão·; em tot.lo o caso ·.propõe uma 
emenda pa.ra. que. sendo" acceir.o o seu snu· 
stituJ:~o, o es~rivão do alm0xarifado, que é, 
segundo a lettra do r·.-gtlla.mento, o chete do 
serviçó da sua secção, não fique pt:iado na. sua 
autonomia, na ·sua. força. mot"o.l, quando elles 
ficam equiparados· rigorosameut~. quandoelle 
foi ' equiparado · em vencimeuto aos que lhe 
estão ·SUbo,·dinado~. aos l• escriptura.r-io.>. 
· Na. ta.bella antiga elle tinha. uma. pequena 

di1f~l'ença. pa.ra. mais, wbre · os seus suoordi
nados. A .:); Ex. o . honrado deputado ·pela 
Bahia e3capou esta diíf~rença. e equipa.rou o 
orador propoe que s ja mantida tL dJ.Jferença 
de outr~ra. pel~~o neces"idade ·de autonomia do 
chefe;· . · - · ·· · - · · 
· ' Acompanha. o seu nobre collega pela Bahia 
no ·'seu cptEi'posito . ·de ·redGZir ·· os •· -vencimentos 
dos~altos funccionarios. ·· 

Mas é preciso, para que a medida seja justa 
que ella seja extensiva de uma só vez a. todos 
os funccionarios das repartições de umtL mesma 
cat11egoria.. · 
· Assim, pois, guarda-se para dar o seu voto, 
acceitando a redu ·ção que S. Ex. propõe ao 
chefe da repartição do~ telegrapbos, e é, 
si não a primeira. pelo menos uma.das p:·lmeiras 
da.Republica; masacceitantlo a redu.çãoquan
do ella. S.3 t·Jrna. extensiva a todos os chefes das 
repartições reputadas no mesmo nível. 

Varn á. mesa, ê lida, apoiada e enviada á 
commi.ssão a seguinte emenda a.o 

PB.OJECTO 1.'\. 118 

§ Almoxarifado: 
No ca.su de ser a.cceito o substitutivo do Sr. 

deputado Arttmr Rios-diga-se o escrivão 
4:800~. 

S<~.la das sessões, 23 de setembro de 1892.
JQse Be~;iiaqua. 

Ninguem inais pedindo a. palavra fica encer
rada. a discussão e adi.Lda a votação. 

Continuação d..1. 2• discu,são do projecto n. . 
155, deste a.nnv, autoriundJ o ;.;overno·acon- , 
Lract;.r com o engen.;eiro Melville Hora, as 
ouras que se prvpõe a executar, p::>r si, ou 
compa.nllla qu~ orga.nisar, na. ilha das"Enxa
da.s, no porto e ba. • .ia do Rio d<! Janeiro, me~ 
dea.nte condições que est . belecd. 

Vem á mesa, à lida, apoiada e posta. con
_jun(;ta.mente em discu~sil.o a se!:;uinte · 

PniE~DA. AO PROJECTO N. 155-1892 

Supprima-se p art. 9' . . · 
Sala das S6:38ões, 8 de setembro de 1892.

.L Monte •• egro . 
Não h a vendo quem p3ca a. palavra, são sue· • 

cessi ~amente encer.rtl.das as dis~us;õe:; de to
dos os artigos do pro,1ecto e adiadas as· vota
çõe~. · 

Continuação da 2' discussão do projecto 
n. 148.-deste anno, autot'isa.ouo o governo a 
comractal' com· .Fr-ancisco Fer1-eira. de Moraes, 
sem onus algum par<.~. o Estado, a. introducçà.o · 
de 500 ou mais tra.balua.dore.; lib31'ianos, para 
auxü,tU' o serviço de cat•ga. e descarga de na
vio.> no porto de Santos. · · · . 
· N'a.o ha.vendó quem peça. a ;palavra., são suc
cessi vamen:te encerradas as di.s .uss..es de todos. 
os artigos do pro~e.cto e adiadas as · vot!l.
ções. 

1• discus>ão do projecto n. 19!, deste anno, 
a.utor.sa.ndo o gov .. rao alter<~.r,de <oeéordo ·cOm 
o Banco Uwã.ô de S. P.d.ulo, o tra.:<ado da.. eS
trada di!. ferro de Uoerab.L ou Ubera.binlla a 
Coxim, conc~id.a ao mesmo banco por decreto 
n. 832 de 16. d~ ~u~~bro de I~. .· ·· : · ·· 
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~lnguem pedindo a palavra. fica. encerrada. evid~ncia já na mensagem do Presidente da 
Q discuSilão e adiada a votação. Republica dirigida ao congresso. já dos Consi-
E~tnndo esgota.da a hora destinada. a ter· der·,nrlos com que fez preceder o a.cto por

celra parte.da. ordem do dia., passJ.-se ao ex- força do qual foram amnistiados os revoltosos 
pedienf:e. de Minas Gero.<>s e S. Paulo ; 

o SR., 1, SF:CRF.TARIO procede i•. leitnra elo Considerando que a moção a que allude não 
crm1eriu semelhantes poderes, como já o disse 

segui te a pl'Opria commissilo de legislação e justi~.n 
EXPEDIENTE nos Conside,·andos com que fundamentou o 

seu parecer approvando os decretos (le 10 e 12 
Officios: de abril {lo corrente anno; · 
Do Sr. 1• secretario do Seuado, de 23 do Considerando que e pJssh·et que. fundallo 

corrente, remettendo com a emenda a. propo- n~ mesma mo~o. o poder executivo ainda con
sição desta. C<~mara q u~ considero. como lentes t\nttt1 a j ulgai' qu~ se acha in \'esLido uos allu· 
substjtutos da. !<'acuidade de Medicina rn; e:x- didos poderes: 
adJuntos que PM'>H.['am a preparador~ e o3 Indicamos que a commissão de legis~io e 
adjuntos a.ctuaes que não foram contemplados ju"tica da camara. dos Deputados de parecer : 
na -ultima rerorma..- A' commissã.o de in- 1 v Si a Ca.mat>a. tem competencia. para. dQle-
strucção publica. g:1r n.o Poder ExecuLivo •. ~utros poderes que 

Do Ministerio ((a Instrncção Puhlictl., Cor- não o.; q u~ pe~a Con::~tttmça.o lhe compe~ ; 
reios e Telegraphos, de 20 do corrente, l'e· 2• S ia. mo~<LO a que se a.llude conferiU po-
mettendo o requerimento e mais t'.ls.pei3 em deres extraoi.'di.na.riosao Poder Executivo. 
que ?S ~entes do c~rso a.~~oxo, it Faculdade Sala da.s sessões, 22 de setembro de 1892.
de D1re1t? do ReCife, ~ohe~tam o pagamento Josri Joaquim Seabra .-A.lf'rl!do E,•nesto Jac
dos venc1m2nt.os na raza.o dos q~e actu!!-lm!!nte q1•1eJ Ou?·ique, 
percebem us lente> do GymnaslO NaCJonal.-
A' commi.ssão de orçamento. Considerando que, se7.undo o art. 3-t da 

Requerimentos : Constltui~.ão, os postos. patentes e cargos in-
De Antonio Alves Matheus e outros, p3dinrlo I amoviveis são garantidos em toda a sua pleni

:P:\'iV\legio de concessão p3.ra. a. montagem da tucie ; 
um esta.bel ,cim mto p:1r,~ purificaçlo de pe- considerando que, se;;-undo o a.rt. 80 da 
troleo bruco~e aproveitam~nto de tot.los os seu~ Constitnição, o poder executivo no caso de es
derivados -A' com missão de razen ia. tado de sitio deve re~tringir-se as medidas de 
. Da Francisco COlom~o Leoni e o:.1tros apre- rep;:essã.o alü imlicadas; 

· .sentando um plano de colonisação modelo.- eor,siderando que. segundo as leis organi-
A' com missão de obras publicas e coloni- c-.ls do exercito, be:n como a. da.s là.euldil.des, os 
sação. offi.ciae;; do ex·•rcito e da armada nã.o podeul 

· São lidas e en\·ia.da.s á. ç.vmmissão e c-ons~:- ser re:ormtldo~ si não no; ca.sos ' l i\ ta.xati vn-
tuiç.ão, lecrislação e j ustiç.J. a.s segninres I mente determmados ; e os lentes ~as fa.culdn.· 

" des, sem que preceda. processo e J~gamen~. 
- IXDICAÇÕES por crim~ cujo ma.ximo de pena S~Ja superiOr 

· . . . _ . . _ a. 6 anuos de prisão (art . 55 do codigo pena-
IndJ_cam~ qu? a ?Ommlsscto de constltUlQ<LO, d~. 18\JO, combinado com o art. 55 dos ~tatu

. de leglsla.c;to. e JUStlça., d.a. C~mara dos . De~u- to3 un.s fa.cuhla.des) ; . 
tados, e:x::u~una.nd~ a~ diSPJS•_~ :es constltuCJo- Considcl"<.tndo que a a.mni!!tia. é o .esquect
:Daes e a lei orgamca, da .J.ustLçl federal (Da- mento do u.ct:> reputado criminoso, e, por
ereto n. 848 de 11 ~e outubro de 1890) e~1~ta. tanto. sem 0 e.ffeito le~l tle fil.zer cessar todas 

.. · . . seu parecer S?bre s1, ca3sa.do o _e.;ta.do de $ÜlO, as consequencias do dito acto : _ 
, . . o supremo Tr1bunal tem ou nao tem comp~- Indicamo.> qu! a commissão de legi~laça~ e 
· ., tenc~a para COll"ed~r h·•bea.<-ctJrp >~S quanto !tS just!ça,exa.mina.ndo as diSpO,.ÍÇÕeS constltUCJD
···; .. : ro~das de represse~.o tomadas paio poder ~x~- na~s e a. hi relativa ao assumpto. dê parecer : 

· ~tiVO, nos terll_lOS d~ art. ?O da ConstitUI- 1• Si além das medidas de que trata. o art. 
çao; bem como s1 as 1mmn.mdad2S pa.t'~all?-e!l· 80 da constituição pôde o poder executivo la!!

.: :, ta.res de que trata. o ar~. 20 da. Qo~s~ttutça.o ça.r mão de outras extJ:aot•dina.rias alú n~o 
· . suspendam-se n_? caso de estado de s.tw. pt'evistas . . 
, . . '.· .SI!-Ia da.s.Sessoes, 2Z de setembr~ de 1801.- 2' ·si podem subsistir as reful'm&S dos ge· 
; ~- : .. J_o$c Joa~'m Sea~1·a. - :1/.frdo El'llelSto Jac- neraes e officiaes do exercito e armada,. l.le1n 

.': .quet Oar,zue. como as d<>missões dos lentes da.a fa.cu:dades 
. . · Considerando que o podet· executivo, fir. de direito do Recife e medicina desta. capital. 

:' . : madona. moção da. C~mara. dos Detmbdos, Sa.la. das .sessões. 22 de setembro de 189"2.
·~ :.::~ a.pprova.da. em 21 de janeiro de 189"2, julgou Jose Joaquim ~eabra.-Atfre.do Ernesto Jac· 
:: .~·;:.: !:ill.vestida. de poderes extraordinà.rios, o que se q1'es Ouríque. r: -1:= •. : ... ·. ; . _ _..,. . . . 
. . '· . ._. 
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o S'l'. 1õ-I"orl'lcio Co:>;tr.. pediu a: Lembra que deve estar entregue à Ca.mara. 
palavra para faz~r alguns reparos o o discurso: o projecto n. 72 E. do nnno passado, que o 
do nobre deputado Sr. Seabra, e sente que Sr. Vke-Presidente di!. Repubica. ddxo-1de 
S. Ex. não esteja presente nesta occasiã.o. sanccionar dentro do decendio constitucional, 
Como, porem. só tem este momento p:.m.1res- talvez por culp:1 do ent~o ministro da instruc
ta.belecer a verdade quanto ao que succedeu çã9 pullaca, o Sr. Dr .. José Hygino Duu,rte Pe
no estado do Espiriro Sa.nto, quando S. Ex·. rmr.l. 
por lá passou, de volta do A <tzonas, apro- Pede que esse IWQÍ·'cto seja dado para or-: 
veita-o e por is•o vem agora i·~ t,·una. ~ern do dia, uma wz que sobr~ e!le ainda n~o 

A historia contad<~. pelo Sr. Dr. ea.bra não mterpoz parecer a. com missão ele constituição, 
foi feita. com a preci&t fidelidade. lrgis!a<;ão e justiça.. · . 

s. Ex. e ~eus compa.nhúros for,;.m r~ce- Termina fundamentando um requerimento 
lJidos na. capital do Espírito Santo pda g~nte P'4''.a que o g_OY(\t·no lhe informe ~m que con
da oppo~içã.o, e o governo do estudo, um go- d~çoes ~e ohnga.ram os lJancos n. Iurnecer ca
vemo genuinamente republicano, re~pr!itador pttaes <L laYonra, quando a~sirn o resolveu o 
da. lei, declarou que elles tinhlLrn toda a Jiber- goYerno, e si o8 b:1ncos podiam a.ltet•õJ.r a. taxa 
dade; de 1\l.cto, SS. EEx. a tlveram. d~ juros des~es cmpr~stimos. 

Si _houve_'[)erturbnçõe~ da. ordem, si houve E' líuo c fica sobt•e a me3a o se"'Uinte 
mamfestaçoes contra os destet•t·;\dos, a culp"1. c 

não foi dos que !lellas tomaram parte. mas 
delles cujas violentas expressDes contra o go
verno apenas serviram p·•m obrigal-os a isso. 

Lê á Cttmara os t,'\lC_O!'r.tmmas em rtue ~e 
<.leu conta ao orado1• do que ~e n.e:lh:w;~, de 
:IJIU'Sa.r na cidade da Yictoria. por mo ti v o do 
proeedimento dos desterrados. · 

Esses telegra.mmas provam que a verdade 
estã. com o orador e com os seus amigos. 

O nobre deputado não teve nenhuma razão 
nas referenciàs que fez, 

O Sr. Retu.mba-Deante da impor
tancia do assum.pto de q_ue tr;;ta o requeri
mento que vou enviar a mesa, dispenso-me 
de fazer qualquer con~ideração a respeito e 
.limito-me a pedira V. Ex. que com a maior bre
vida.de o suhm -tt.a a votação da Gama.t•a. 

E' lido e fica. sobre Õ, mesa o seguinte 

REQt'F.RDIE:XTO 

Requeiro que se peç-.a. ao Poder Execut ivo 
pela secret:.t1·ia do;; ncgocios da fa.zendtt as 
sc;.:uintes informaç-ões: 
. r~ . si n:t resciS<io do~ contracto~ pelo~ qua~s 

dn·er~os bancos se obrigaram a 1brnecer, por 
empre:;timo, capi~aes ú. lavoura, ibi permit
til.lo aos mesmo< Lanco.; alterar· as taxas de 
.i llros d~ e·:·Pl'eslimos já realisado~·; 

2\ si o governo julga, leg;t iu.o esse alvitre 
e no caso nega ti v o; 

3 , si tem meios para cohilJil-o. 
Sala das sessües, 23 de satemiJro de 1892.

SeveJ·ino Vie:ra. 

O. SR. PRE~IDE::>:TE- O raquerimento de 
V. Ex. "era votado quando houver numero. 
Quanto á recla•twç-i " ue V. Ex. basta dizer 
que s·~1~i. incluído o projecto na ordem do dia 

R 
. de uma das 1)rexirnas sessões. 

equertmento · 

I 
Vão a imprimir, para eutra1• na Ot·dem dos 

Requeiro que por intermedio da Camara úos trabalhos, os r,e.guintes 
Srs. Deputados se :peça informações ao go- . · 
nrno si te•e conhecimento official do tel?- PR.O.TECTos · 

N. 115 A-IS!n 
gramma. pttblicado no JoJ"t~nl do Cmmw:rcio 
de hontem,transcre"'"enclo o topíco de um ar
tigo publicado em Lüodres P" lo ministro bra
zileil·o sobre as causas que teem. influído para E.mmdos ofTc;·ec'rlos ,1a .?> di.octlssao ao p1·o- , 
8Uhida. dos nossos titulas naquella praç-a e no jecto n. 1.t5 dcs1e on•·O 
caso affi.rmativo se mandou restabelecer a 
verdade. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1892. 
-J. Retwn.ba. 

A commissão de marinha e guerra, teiidÓ .. 
e:xami'nado as diversa::; emenda.~ e substitU· · 
ti vos ap?esentndos ao projecto n. 115 óo cor..:. 
rente anno, é de parecer que seja acceita a · 

O Sr -Severino "-'-ieira vem dos Srs Urbano de Gouvêa, ·Caetano de Al
a.p··nas fundamentar com ligeiras cons\dera- buque;·que. e outros, formulada em um só."- · 
çõ~s u•n rPquerimento que ora subm--,tte à artigo, á qualjulgu. acommissào convenierite'."·:. 
consideração da. casa. a.ccrescentar·s~ o seguinte: . .· ·/ .-'. 

Antes cham1 a. .attenção da mesa. pa.r:, um «Parttgrapho unico-Na·• tra:nsferenci.as au..:·.: : 
a~sumpto qu~ tem fi~tdo no esquecimento, t.oriffidas pela pres~nte lei se deverá .t~r ém/f, 
sem·duvida,·por motivo do3 muitos trabalhos vista a ordem de antiguidade, :ficando ,sliben~ · · 
da Cama.ra. d.os Srs.Deputa.do~. teudido qu.e ellas só po1erão ter logàt.seúl'' ' . ~ . . _ ..... ' ~·( 

·;_··-, 
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prejuizo da compensação que · deve ser m.· an- ·r Considerando as certidões de appro. vação 
tida. para cada. uma das armas.» lavrad·~s pelo reitor desse afam'l.do estabele

Sala da.s commissõ··s, 21 de setembro de cimento de instrucção llreparatoria da car-
1892. - M. V"tla •ao. -Paula Arr;otto. - reira ecclesiàstica do culto catholico-apostolico 
Barao deS. Marcos.-Ma:rciano de Magalhães. romano, a commíssão é de parecer favoravel 

á p:\tição. . . . 
N. 1 Em vista do que,apresenta o seguinte pro-

. jecro de lei: 

as F;~~s~~~~f~~t:~}~~s:~~r!ri~~~~~~tra: O Congres~o Nacional resolve:. . 
I•• e 2•s tenente;: rla a· ma de artilt!aria, que Art. 1.° F1ea o governo autor1s~o a. vali-
por falta de habilitaçõPs scient.ificas e estando ~ar o~ exames pr~tados ~no ~em~nar1o de 
impedidos de obtel-as não puderem seguir 08 ::; Jos~, des~ capital, p lo c1darlao Antero 
postos da resp~ctiva arma. e daqne\las para Olymp10 de S19ue:ra, afim ~e ma~rtcular-~e 
esta., numero correspondente de otHciaes com em q~alquer mst~tuto oftic1al de mstruc~.ao 
o re~pecti v o curso da arma. de artilharia, sem superior· . . _ 
prejuizode anti·ruidiide. A~t. 2.• Revogam-se as d1spos1çoes em con-

s. R.-Sala. das sessões, em lO de setembro traria. , 
de 1892.- Urbano de Got've.,,- Caetano de Sala das commissões. 9 de setemhro de 189'2. 
AlbuquP.rque. - Cesrrrio Mo·ta. - Dionysio EriCQ Coelho, relator._;,C<l.,tct:•J.-R. B ,mdeira. 
Cerqueira.- Atha.r;de Junior. - M,-trciano de -F. We:rneck.-Costa Machado, 
MagallriJ.<JS. - BeUarmino de Mendonça. - N. 208-1892 

·Paula Guimarães. 

N. 2 

Accrescente-se onde convier : 
Fica~do o governo autorísa.do a transferir 

para. á arma de artilharia tantos officiaes de 
inílLntaria e cavalla.ria, liabilit.ados com o 
curso daquella arma, e nos mesmos postos, 
quantos forem, em virtude do presente de
creto, transf,rirlos para stas. · 

S R ~sala das sessões, lO de .setembro de 
189'2 -Cadarr.o de Albtequtl'![ue.- Beltarmfno 
de Mendonça. 

N. 3 

Accrescente-se no fim do art. 1 d : 

. Estabelecendo-se a devida compensação 
.. . . nesta arma pela. transferencia de i íllal nu

mero de offi.ciaes da.; armas de infantaria e 
cavallaria que tiverem as habilitações que 
faltam áquell~s. por ordem de antiguidade, 

; . ind~peudentemente de requerimento das 
. partes.- jlfarciano de Magalháes. · 

N. 207-1892 

Co:nce1.e a D. Leonilla Octaviana de M~eses 
Sou:;a a reve~si'io e,n SllU favor da. pe.r~são de 
60$ memaes que verceliía M'k finado ~arido 
o capitão do e~ercito Luis Francisco de 
Souza 

. A c.cmmissão de fazenda. e industrias tendo 
examinado o r~querimento e out.ros papeis de 
D. LeonH!a Octaviana .de Menez~.s Souza. 
viu va do C!l:pitão honorario do exercito Luiz 
Francisco de Sou1.a, p'dindo a reversão em 
seu favor, da pensão de 60~ ,mensaes .que 
percebia seu finado marido, é de parecer que 
st>ja deferido o pedido da supplicante, pelo 
que a:presenta o seg-uinte projecto: 

O Con!;Tesso Nacional resolve : 
Art. L• Fica concedida a. D. Leonilla.Octa

víana de Menezes Souza a reversão em seu 
fa. vor da pensão de 60$ mensaes · que. percebia 
seu finado marido, o capitão do exercito Luiz 
Francisco de Souz:t. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trari. · 

Sala da commissão de fazenda e industrias, 
9 .de setembro de 1892.-Mitrsa, presidente. 
-Erluardo Gonçalfles, rela.t.or,,......,BeUill:"lt.ino 
Carneiro. -Co~ta Junio1· ,(vencido.)- Sampaio 
Ferra:;. 

.A.utorisa o gove:rno a 1Jalitfa1" os exames p:re.lta
dos n.o Seminario de S. Jo~e àesta capíta! 

· Jl1r Ant~o~mympio ri e Siquefra afi.m ile ma- o SR. PREsiDEr-"TE designa para> 24 a se-
.triCIAlilr--:e em q•~alquer iv.stituto'otficial de bruinte o.rdem do. dia.:.. .. · 
instrucçiio superior · 

, · Votação das seguintes . materias: . . 
~; . Foi presente a commissã.o de instrncção e Do parecer n. 96, deste annci, opinando no 
>c- . saude publiça.-ã petiç-;'io, em que o cidadãoAn- sentido de ser adoptada. a indicação .para que t .. · ~: ter.n. Oly.mpiQ d~ Siqueira soticita.permissão seja autorisada a Camara a convocar sessões 
~~·~~ ;: afiTJl.d'e matricuhr-se em qualqn,el" instituto nocturnas, e nos domingos~ .. conforme .as ur
t· ... ; :l.l~ciQ.l ,~e. instrucção superior, validando-se gencias do serviço, sendq·~~,.de ,ti;es.4oras 
c:<< os~eumesprestados no Semina.rio de S. José, ·e de quatro horas· as;1p~~a.snoo dias das 
~~t~; · silD neSfu ca:pitaL · . ~ noetumas .(discussão uniea); · 
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Do projecto n. 85, deste auno, at1torisando de rodagem ~União e Industria » (discussão 
. o govt>rno a rever a ta' ella dos vencimentos unica); 
dos officiaes. da armwa. e classes annexas e a Do proj~cto n. 1\8 A, deste anno, autori
reformar o Conselho Naval (2" discussao) ; . sando o governo a reorganisar o serviço da 

Do pro.,ecto n. 198, de;; te anno, autorisalido Repartição Geral dos Telegraphos e alterar o 
o governo a abrir cred:tos especiaes, no cor- respectivo regulamento (3' discussão); 
rente exercici(r, de 500:000$ a. ·cada um do~ Do projecto n. 155, deste anno, autorisando 
estados da Parahyba, Goyaz e Piauhy para o ,!r()verno a contractar com o engenheiro Mel
occorrer ás del'lpezas com os diversos serviços ville Hora as obras que se propõe a executar, 
a seu cargo (l• diseussão) ; por si, ou companhia que organisar, na ilha 

Das em~nda.s !lo s~nado ao pro,jecto n. 87 C, das Enxadas, no porto e ba.hia do Rio de Ja.
deste anno, fixando as despezas do Ministerio neiro, medeante condições que estabelece (2"' 
das Relações Exteriores para o exercício de discu~srio) ; 
1893 (dí:;cossão uniciJ.) ; Do projecto n 148, deste a.nno, outorisando 

Da emenda do Senado ao projecto n. 197, o governo a. contractar com Francisco Fer
deste a.nno remenda. do Senado á proposição reira de MoraP.s, sem onus algum para o Es
da. Camara. !los Deputndos ao projecto n. 215 I tado, a introducção de 500 ou mais traba.· 
do corrente anno (sfssii.o extraordina.ria), que lhadores liberianos, pa.ra auxiliar o serviço de 
autori~a o governo a d· spender até à quantia carga e desca:-ga de navios no porlo de Santos 
de 400:000$ com a ligação da Est.rada de \2• discussão) : 
Ferro da. Bahia entre Central e S. Francisco Do projecto n. 191, deste anno, autorisando 
e S. Francisco e Jacu (discussão unica) ; o governo a. alterar, de ru-.cordo com o Banco 

Do proJe.to n. 203, deste anno, organisando Uniã.o de S. Paulo, o traçado da. Estrada. de 
os s-rvíços dos Correios da Republica (1" dis· Fe ro de Uberaba. ou Uberabinha a Coxim, 
cussão) ; concedida ao mesmo banco por decreto n. 832 

Do p1·ojecto n. 189, deste anno, autorisando de 16 de outubro de 1890 (!• discussão); 
o Poder Execut:vo a conceder ao cabo de Discussão unica do projecto n. 140. deste 
esquadra. reformado João Coelho de Mello a a.nno {emendas do Senado ao projecto da Cac 
pen:;;ão de 500 réis dia.rios (discussão unica); mara dos Deputados n. 140 C do corrente 

Do projecto n. 180, deste anno, relevando a.nno, que fixa a de~peza. do Ministerio da 
a prescripção de t ·mpo decorrido desde 14 de Marinha para o exercício de 1893). 
dezembro de 1869 a 28 de agosto de 1877 a 2• discussão do projecto n. 206, deste anno 
D. Carolina Luiza de Oliveira Per~ira Pinto, (do Senado), autorisando o pagamentó do sub
para o fim de pod?r receber o meio·soldo cor- sidio aos senadores e deputado~, e os serviws 
respondent~ ã.quelle tempo (discussãounica); de tachygraphia e r"dacção dos debates na 

Do projecto n. 18<~ deste anno, aut.orisando prorogação da. actual sessão legislatiya, pelos 
o governo a <~ brír o credito nece~sario para saldos das respectivas verbas do corrente ex
indenin sar, no corrente exercício, o Sr. Au- ercicio. 
gusto Franl'isco Mar·ia Glaztou da g_uantia Continuação da 3• discusi>ã.o do proj,ecto 
de 9:425$144, importancia das despezas feitas n. 144 A, deste a.nno, (do· Senado), perrilit
na cons rvação do jardim do Campo da Accla- tindo a entrada de imnúgrantes cl:linezes e 
mação (Praça. da " epublica) (discussão unica) ; japonezes. 

Do project<i n. 114, deste anno, melhorando Continuação da 2~ discussão fio projecto 
a reforma con~edida por decreto de 14 de n. 192, fixando a despeza. do Ministerio da 
abril de 1891 a.o capitão ag~:,Tegado á arma de Industria, Viação e Obras Publicas para o ex
intàntaria Antonio Galdino Travasses Alves, ercieio d, 1893. 
de conformidadtl com o art. 4• do <1ecreto Continuação da 2' . discussão do projecto 
n. 193 A de 30 de janeiro de 1890 (diScussão n. 193, deste.anno, fixando a despeza do Mi-
unica.); nisterio da Guerra para o exercício de 1893. 

Do parecer n. 38, deste auno, indeferindo a 3• discussão do projecto n. 151,. deste anno, 
petição de D. Francisca Amalia Bitten•·ourt crea.ndo uma colonia correccional no proprio 
Curdoso, viuva do desembarpdor honorario nacional-Fazenda da Boa Vista- na Para.c 
Fran isco José cardoso Guimarães, sobre pen- byba do Sul, estado do Rio de Janeiro, espe
são (discu~sã.o unh-a) ; citicando os in di viduos que a ella podem ser 

· Do parecer n. 77, deste anno,julgando o recolhidos e dá outras providencias. · 
Congresso Nacional incompetente para con- 1• discussão. do projecto n. 171 A, deste 
ceder a per·mi;,são pedida por Victorinci Affonso anno, autorisando o governo a. mandar abrir 
Pereira. Ramos e Carlos Baptista de Castro concurso publico no paiz e no estrangeiro :para 
para estabelecer umà linha de bonds E>ntre as o projecto da estatua de Benja~~ Const,i!ollt .e. 
estações de Entre Rios, ria Estrada de Ferro a. des~nder.para. esse ·firo até a som~ de . 
Centrâldo.Brazil e a. do AI'eal.,~ria.dô Grain- 30:000$. e, dá outras providencias. .. , .· . . 
Pará.; cóllocáhdo os trillios_ rióleito da. éstrada. 1~ disCussãti do projecto n~ 1M A, deste 
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anno, aut.orlsando o governo a abrir conctu'- 1 Lo bato. Alexandre Stockler, 1 a.mouniQl'. Al· 
rencia publica. pa.ra um p:·ojecto de monumento varo Botelho, Americo Luz, Dnt.r-;1 Nicacio. 
á memoria do prE'.;:ursor da Rt-pnulira. no Bra- Mano~ I Fulgencio. Aristides Maia. Carlos das 
zil, alft>res Joaquim José da. S.l\'a Xa.vie•·-o 1 bagas, Cost;.~. Machado. Ft•uncisco·· Veiga, 
Tiradentes, e crê·t pr·emios aos dous melhores Pa.lleta, Ferrei•·a Rahello, Ferr 'i ra Pires, 
projectos das.~ificados. João Lui~. Glicerio, C?sa.rio Mocta .Junior. 

i'ontin ação da. 2• d;scussão do projccto n. Moraes Barros, Mllrsa.. Pd.ulino Carlos, Costa 
183, deste aono, restabelecendo a. lei n. 3043 Junior. Alfredo Ellis. Ahneid:L No~ueira, 
de 24 de novembro de 1888, com M modifica- Julio 1le Mesquita, Bt·azilio dos S;~ntos, Fleury 
ções que indica., e fixa. o prazo dentt•o do qual Cu•ado, Leopold · tle Bulhõrs, Al•cs de Ca.s· 
d~vem os actuaes bancos de emissão entrar tro, Ur!Jano de Gom·e..'t. 1'aetano dl! Albuquer
no ree,rimen dest:L lei. Autoriz•• o governo: n. C(Ut·, Bellar·min:• do Mentlon<,~. Marciano tle 
assumir a r<'sponsahilidauc dn.~ notas tlos q11e ~1a.galhãe~. Fer·nanrlo Simo.~. Lauro Muller, 
não puder"m ou quizcrem submetter-~e ao Car-los C 'lllJlOS. Sohmiolt, Per.·il•n do. Costa.. 
mesmo regimen; a. providcncin.r, qunnto Íl .Julio de Ca.,r.ilho. B.1r~es ue Med iros. Alcide:; 
subst•tui~.ào por notas do Thcsouro. da.s que Lima, Thoml1.7. Flores, Homero no.ptistn.. Cas· 
ibrem recebiila.s. e t\ resclmlir o contrncto com si:Lno tio Na~cimcnto e Demotrio Ribeiro. 
o «Banco da. R.epubli~ parn. o r~ga.te do pa- A Vl'C·>e 1~ sessito. · 
Jlel-moeda, limit:ulo este 1i ~ommn n.chml e 
feito o resgate con1brmP. o.quella lei c r.nm o~ 
l'ecursos annua.lmente decr~tndos. 

Leva.ntn.-sc :t ~r~~-~'lo :ís ;:-, lull'i~ t: ::u llli· 
nutos. 
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Pte.··idene:a dos S1•s. lu17o Lnpcs c Alcidesl..imrl 
(2• vice·p•·esidente) 

ACI meio-dia. procede-se á chn.mada, ;i. qual 
respondem os Srs. Lopes, Antonio Azeredo. 
Athayde Junior. Paula Guím:tries, Joib de 
.Avella.r, UcliGa Rodrig11es. !ndio do Brazil, 
cantão, Matta Bacellar, An ;!USto Montenegro. 
Costa. Rodrigues, Casimira Junior, No.meira 
Pa.ranagua, Nelson, Pires Ferreira.. Martinho 
Rodrigues, Frederico Borg~, José Bevila.qua, 

· Gonçalo de Lagos, Nascimento. Alfredo Bar
bosa, Epitacio Pessoa.. Couto Cu.rtaxo, Sã 
.Andrade, Retumba. Tolentino de Carvalho, 
Joaquim Pernambuco, Ju vencio de .Aguío..r. 
Andrê !'avalcanti, Rayrnundo Bandeira. Pe· 
reii"a. de Lyra, João de Siqu ,·ira. Luiz de An
drade, Espírito Sa.nto, Bella.rmino carneiro, 
Oitil'icá. Rodrigo de Araujo, l · o do PrlldO. 
Oliveira Valladão, Au®sto de Freit.'tl>, Paula. 
Argolló1 Tosta, Seabra: Zama, Arthur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino Mom·a, Severino 
Vieira. Santos Pereira, Milton. Djonysio Cer
queira, Leovigildo Filguelr-.l.S, Bar-J.o de São 
Marcos, Prisco Paraíso:· Manoel Caetano, 
Francisco de Mattos, Horacio Costa, Nilo 

-pE'çanha, Urbano MarcondPS, Cyrillo de Le
mos, Oliveira Pinto, Joaquim Br~ves. Virgilio 
Pt'Ssoa, França Carvalho, Baptista. da Motta, 
Fróes da Cruz, Alcindo Guanal·ara., Erico 
.Coelho, Jacque~ Ouriqu~> , Furquim Werneck. 
· Jêsuino de ....-A1buquel'que, Vinb2.es, Tllorna1. 

··· .' Delfino,.......-áÍltónio Olyntho. Bàdaró. ·Pacifico 
:r.ta.Scâren'ha.s, 'Gn.briel ·de . 1'-I:l.gaJ~ães, Cha.ga~ 

Daixn.m tle comparecer com causo. pa.rtici· 
pa.d1L Od Srs. Ro1h·igues l<'erno.ndes, Justínia· 
no de Ser pu., .To.>~ A velino, Almino Affonso, 
Miguel Ca.sk1J, Amorim Gal'cio., Pedro Ame· 
t'Í<.'O, Ho~D. e Silm. Gon~11.lves Ferreira. Jo&i 
:\olu.ril\nno. An uibal Fale~i.o, Meiru. de Vascon
C::!Ilos, .Joii.o Vieira.. Pontes de Miranda., Eu
clides Malta, Leandro Maciel, }'eli~bello Frei· 
re, Francisco Sodré, Novaes Mello, França e 
Silva, Fonseca Hermes. Viriato de Medeir·os. 
M~yrink, Lr>onel Filho, Gonça.lves Chaves, 
Matta. Machado, VioLti, Gonçalves Ra.m-1s. 
Domingos Rocha., LopM Chaves Adolpho 

Gordo, Carva.lhal, Angelo Pinh~iro, Cat•los 
Ga.rcío., Moreira. da. Silva, Eduardo Gonç:dve •. 
LacerdtL C'.outinllo e Menna Barreto . 

Deixam de comparc~er sem c:1usi po.rtici· 
pada os Sr5. Anfl•bio Fialho, Sebastião Lan
dulpho, Villo. Viço3& Manhães Barreto, Alberto 
BranJão, Luiz Mura.t, Srimpaio Ferraz. Lopes 
Trovão,-Figueiredo. João Pinheiro, Jac b da 
Paix:ã.o, Ferreira Brandão, Costa Senna., Do· 
mingos Porto, Monteil·o da Silva, Milrtinho 
Prado, Domingos de Moraes, Cincina.to Bra.ga, 
Victorino Mont?iro, Assis Brazil, Ro::ha Oso
rioeFernando AIJbott. 

E' lida e sem deb3.te approvada a. acta. da 
sessão antecedente. · 

. ORDEM DO DIA 

O Sn. Pn.~tDENTE- Não havendo numero 
pam ~e proceder a~ votações incli~das no co
meç{) da ordem do· dia, passa-se as ma.terias 
em discus.:cão. . . 

Discussão unica do projecto n. t40, deste 
a.nno (emendos do S·nado ao projecto d<t Ca· 
mara dos Deputados n. !40 C, do _corrent~ 
anno. que f:!X:). a despeza. do MiniSterio da 
Marin!ia, para. o é..."''.•·rcicio de 1 ~93). 

Ninguem pedindo a palá.vra., são suc~essi~·a· 
mente encerra:dn.s as discussêes das. cmendl)..~ 
e· adiadas 3.3 yota.ç.õt's . ~r _ 1M~;), ·de nuinero. 
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2• discussão do projecto n. 206, deste anuo 
(do Senado), autorisando o pagamento do sub
Sidio aos senadorese deputados, e os serviços 
de ta.chlgraphia e redacçã.o dos debates na. pro
rogação da actual sessão .legislativa, pelos 
saldos das respectivas, verb:1s ·do corrente ex
ercicio. 
~a.o havendo quem peça. a. palavra, sã.o suc

cessi va.mente en<:erradas as discussões dos <n
tigos do projecro e adiadas as votações. 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 144 A, deste anuo (do Senado), permit~in
do a ent m.da. de immigradtes chin~s e ja
ponezes. 

Vem á mesa., é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte suLstitu
tivo ao projecto n. 144 A : 

Considerando que a grande lavoura tem 
necessidade urgente de braços ; 

Considerando que os contractos celebrados 
com o governo para introducção de immigrau
tes nli.o podem attender aos reclamos do ser-
viço a.,<rricola ; . 

Conside1•a.ndo que, devemos encetar noYos 
systemas immigra.torios, interessando neste 
serviçO os capitaes particulares : 

Consider-ando que dando ma.is largueza, aos 
planos de immigração e creando reaursos no
:vos para este fim, é certo que podem acudir 
rapidamente ao Brazil um milhão, si não 
mais de trabalhadores occidentaes ; 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . o Fica o governo autorisado a con

ceder â. em preza ou em prezas que se organi
sarem, ou a particlllares idoneo5, a garantia. 
de juros de 6 "lo até o capital maximo de 
150.000:000$, pelo espaço de 40 annos, para 
o fim de serem rapidamente introduzidos no 
territorio da. Republica um milhão pelo me
nos de trab~tlhadores occidentaes. 

Art. 30. Fica o governo autorizado a la
vrar os respectivoscontractos, fazendo as ope
raeões de credito necessa.rias para. á suara
pida execução. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892. 
-Leopoldo de Bulhõcs.-Thoma~ DeLfino.
Latlro MuUer.- A. A:eredo.-Al'l.'les de Cas
tro.-UrbaTIO de Gou'Oêa.-hlio de Mes!(l'ita. 
"':"'.Auyusto Vinhaes. 

Ninguein pedindo a palavra, íiea encerrada 
a discussão e-adia.da a votaÇão. 

correm pelo Ministerio da Industria, Viação 
e Obr •S Pub!ic~s. depois de já ter apresentado 
o projecto do orçamento da despeza·do mesmo 
ministerio - resolveu propor como emendM 
as seguíntes red.uc~es : 

Da verba - Auxilias á agricultura -·de·· 
duza-se a quantia de 800:000$ :pedida para. 
subvenções e garantias de contractos ; da. verba 
- Obras di1ler.~as nos estadlos -deduzam-se: 
45:000$ da consignação ptra. melhoramento dr, 
Rio Ita.picuru; 200 :000$ da proposta pa.m 
melhoramento do porto do Rec1fe ; lOO:ooo:; 
da. inclir.ada para melhor~\m!mto do porto do · 
Rio Grande do Norte: 50:000$ da peuid;1. 
para obrn.s no porto da. Pa.rahyba. ; 62:736$750 
di\ relativa. a.., obras uo porto do Rio de Ja
neiro, ficando 50: 000$ pa.ro o pe;soo.l e ma
terial ; 27:200$ da. pedida. paro os portos de 
S. Paulo ; 117:372.$ da p1·oposta para. a secção 
do Pa.ra.m1 e Santa C:l.thnrina ; 00:080$ da pe
dida par.~ obras da. B&.l'ro. e do porlo do Rio 
Orande do Sul, mantendo·-'e a de 156:428$ }):l.r& 
material e pessoal a. fot·a. a. destinada á ailmi
nistração da inspectoria ; 627:200.~ da. con
signa.ç;.1o destinada aos servi~s por emprei
tada. ; 200:000$ da pedida para. as obras por . 
administraç[o ; 68:200$ da destinada á, con- · 
serva.ção do por to. . 

Supprimam-se da mesma. verba as consigna
ções de t 600- O -O, para postos meteorolo
gicos; a. de 17:000$ para as obras do porto 
de Sergipe, por estarem suspensos os tra
balhos . 

Em vista. de informações officia.es que. a.ca.ba.m 
de ser ministradas á. commissio, é esta· de pa
recer: 

l) que seja. re:"'tabelecida a consignação ;pe
dida para t rabalhadores do Jardim Botamco; 
ficando elevado o numero destes a 35, e ·a · 
quantia. a despender a 27:000$000. . 

2) que seja augmentada de 24:470$ a consi
gnação para fisca.lisaçã.o das estra.da.S de ferro 
que montará em 600:0G0$000: 

3) que na. verba. S ub'Oençao a companhias de 
mvegaçao-consignem-se : · 468: OQO$ pará· .a 
Companhia Ama.:ón Steam Na1Ji~atío11. oú a ' 
qualquer outra que se obrigue a fazer o ser- · 
viço de navegação no Amazonas. 
· Fina.lmente, apresenta à commissão os se-

guintes · 

Ãdditi'l.'lO$ Continuação da 2.. discussão do projecto 
n. 192, fixando a despeza do Ministerio da. Artigo. Fica. o governo autorisado a contra.
lndustria. Viação e Obras Publicas· para o ctar com o Sr. Richard J .Reidy, ou coin quem 

· exercício de 1893; melhores vantagens offerecer , a. construcÇã.o 
Veem á mesa, são lidas, ap~s e postas da. linha .telegrapilica sub.fluvia.l, entre · as 

conjunctamente em discussão·as seguintes. cidades de Belém e ·Manáos, sob as seg)lintes 
EMEND.A.s Ao.· PROJlilOTO N. Hr2 clausulas : · 

, · · :. a) concessão .de privilegio para exp,oração, . 
• .A. comt:ni.ssão de. orçamento,. tendo colhido. .uso e goso da linha por prazo que não exceda. · . 

. mron,na<)()~ sobre alguns dos ~rviços que .l!e 30annos,sàm prejuízo de·quaesquer liilha, . 
Cam:1r n v . V 
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teiTestres que o governo pretenda. construir tra~tos existentes, podendo ampliar detiniti. 
na. zona pt•ivilegiada. ; vamente o pra.zo da. en~mpa.ção. 
· b) a estabelecer estações intermediarias pelo Sala das sess~. 23 de setembro de 1892.
menos nas seguintes villas e cidades : Ca.· Glicerio-Al(redo Ellis.-Julio de Mesquita.
metá, Breves, Gurupá, Chaves, Maca.pá, Almeida N ogueira.-Cesario Mocta Junior. 
Pra!Jlh;a, M!Jnte Alegre, Santa:rém, Obidos, Artigo. Fica. o governo autorisado a se:pa. 
Pa.rintins, S~lves, ~a.u~s. Ita.oo~tta;ra e Bor)la ; ra.r desde jà o servico de suburb1os do de 

c) CO_!lCeSSaO de .lSenÇao. de d1re1tos. d~ un- transporte de passageiros e merca.d.orias da 
porta~o para o m2-tena~ necessano a con- E~trada de Ferro central do Brazi.l. 

. strucçao. e c~nserva.çao da li~ba. ; . Artigo . Não sendo possivel fazer a. separa. 
á~ obr1ga.çao d~ su~venc1onar o conceSSI~· \'.âO dentro dos limites da verba. pa.ra. o ~us

na.rio ou seu cess10narto com uma presta.çao teio da Estrada de Ferro Central, 1lca. o go
annual no ~a.xi~o de t 17-:125, durante o verno a.utorisado a. contl'acta.r com o parti
pra.zo ~o pr1v_il~lo ; cular que maiores vantagens o.f!erecer o ser· 

e) esttpulaçap das van~gens que o gove.r_no viço de suburbios desta. capital. 
julgar convementes a_os 10teresses da. Uruao, Sala das sessões, 24 de setembro de 1892..
~-a qua.I rever~ra, no fi~ do prazo_ do Ferreil·a Pires.-Americo L u:: .- JOO.o de Avel· 
pr1vd~Jo, a propned~e da linha, estaçoes, lar.-Jor!o Lui:: .-C. Palleta.-P. Mascare· 
ma~na~ de con~ervaça.o e qu~esquer_acc~s- nhas.-FranciSco Veiga.- Costa Machado.

.sonos~ mde~ndentemente de 11_1demm..~. Cesario Motta Junior.-Ferreira Rafletl<J.-
. Artigo. Ftca., o governo a.utorisado ~ ma.n- G~nçal-oos Ramos.-Glicerio.-G. de Maga
~r pagar a. Ce~rá -?arflour Corporat:o11 os Tkies .-A. Botelho.-Pires Fe1-reira.-Horacio 
Juros~rantidos, J?!Lforma de se~ contractos, Costa .-.A. Stochler,- Be-oilaqua.-N. Para.· 
~o per1~d? !1-ecorrJt!_o de 31 de dezem~ro ul- nagwi.-B. da Motta.-Dutra .. Vicacio.-Ciza· 
timo ~té a. mnovaçao ~elebrada. e!ll v1rtude gas Lobato.-Moraes .JJarros .-Bra::ilio dos 
da. lei n. 48 de 7 ~e J~nho pro~o :lindo, Santos. 
pat'a. ser a. respect1v:t unportaneta compen· 
sada. pelos ·juros de igual periodo no final do · O Sr. Urbano de Gouvêa-Sr. 
prà.zo das garantias, assignando a. companhia. ·presidente, e sem duvida. diffi.cil fazer-se uma 
a devida. renuncia.. críti~ severa e minuciosa do orçamento do 

Substitua-se o art. 1° additivo do projecto Ministerioda Industria., Viação e Obras Pu· 
pelo seguinte : · blicas, outr'ora. Ministerio da Agriculturo, 

Artigo. Organisa.do o Districto Federa.! e feita. por que a.lém. de varias e complexas as ma-
a. tra.nsferen(lia. dos serviços que lhe competem, terias que correm por esse ministerio faltão 
o governo reformara a. secretaria do Ministerio os a11nexos que deverião completar o r ela to· 
da Industria., Viação e Obras Publicas, fazendo rio pot>·demais reunido. Mas, Sr. 11residente, 
as r.educçõesquejulga.r necessa.rias no pessoal, não me proponho a esse estudo e so tenho em 
sem a.ugmentodevencimentosdosempregados vista fundamentar ou apresentar as razões 
que . forem conservados. que me levào a. propor varias emendas ao 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892.- orçamento. 
Morae,• Barros.-A. Maia.-Seaerino Vi~i,.a. Com serias difllculdades deveria ter lutado 

Le l ... _ ... Btllh A h B " Al a com.m.issão para poder apresentar o orça· 
~ opo "" ue :ies.- rt ·.:r · 105

·-: • mento, ora. em discussão, perfeitamente ela.-
meida Nogueira;-Leite e Oicicica. · • borado e manifestando 0 grande patriotismo 

.Veem á. mesa, são lidas, a.poia•ias e envia· do que se acha a. mesma possuida. de restrin-
das à commissão as -seguintes emendas: gir despeza.s. 

O Ministerio de Industria, Viação e Obras 
. !.O momcro N. 19"2 Publicas é incontestavelmente um dos mais 

importantes, sinão o ma.is im].)Ortante da Re-
. .A.ccre~nte·se 30:000$ como :premio ao Sr. publica., deUe ou por intermedio delle tem 

br. Crocba.tt de Sá. pelo ma.ppa. ultimamente Vindo ao pa.iz muitos beneficios, assim como· 
por elle editado no estado de Minas Geraes, támbem por ca.u..~ delle so:ffremos grandes 
parte de s. Po.ulo. R.io de Janeiro e Esp~ito males, que se manifestã.o nos deficits con· 

. santo e como incentivo a tra.balho semelhante. stantes · 
· Garantias de juros, con~ onerosa..'!, · 

Sa.la. das sessões, 23 de setembro de 1892.- privilegias· dados · sem estudos minuciosos e 
At~tt~nio Olyrtfllo. -Ferreira · Pireç · -lndio do ~om certa benevolencia., ás vez~s injustüica· 
Bmzil_.~4t~yde l~Anior. -ciUtgas Lobato.- vel. tem trazido grandes onns ao estado. . 
..liTaf!918CO Vesga. Estra.dss de ferro_sem pla.no meditado, Sei!~ 
_.-:.pica o Poder Execntivo aut.orisadó a entrar oonsultarem os verdadeiros interesses publi' 

· . ;..;· - · -1Dli.OOordo com ·a com~ia. s. Pll!ll(J Rai· -1 cos, atravessando terrenos sa.fa.ros ·e ilDlpres
··~y, Umiteà, :no 'Seniido de modi.fica.r <18-«m.· fuveis,-a.companhandG .quasi . sempre ~ littoral 
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ou fazendo concUl'rencia á. navegação, estão 
provando com seus deficits constantes o pouco 
criterio que houve em seus t raçados e talvez a 
má. administração que tem tido. 

Contractos de immigrantes mal executados 
ou mal fiscalisados tem trazido al> nosso paiz, 
em vez do cllllponio morigerado, trabalha
dor, amigo da familia e do lar, aventureiros 
recrutados nas ruas. praças o vi ellas, en· 
cbendo as nos;as capitaes de in.rltlstriosos, mu· 
sicos, mendigos, e de tantas outras cfa.~ses 
que infestam a nossa. sociedade, com prejuízo 
manifesto dos oos.<;;O~ costumes simples e sãos, 
da nossa propriedade e até da ordem. 

por e3te ou aquelle povo. Todas as immigra
!:.ÕCS teem suas vantagens e desvantagens. 
allemã.o me parece ser o melhor immigra.nte 
como ami~o de trabalho, _9rdeh•o, e respeita- ' 
dor das le1s, mas o allemao conta sempre com 
as margens do Rheno,não se esquece nunca de s 
canções de sua terra, tem saudade dos cam
pos de gêlo, lhe pareca monotona a. nossa pri
mavera. eterna, e mais do que isso, Sr. presi· 
dente, que afinal não seria inconveniente, tem 
diftlculda.de em fallar a nossa lingua, tem 
nega.ção de aprendel·a. 

Posso da.r testemunho de que depois de 
a.nnos no Brazil, talvez jà em terceira gera· 
çã.o, nã.o garanto, o descendente do allemão 
ainda. não sabe fa.llar o portuguez ou o brazi, 
leiro, como elles dizem. 

Kíü> aconselha.ria, Sr. pmidente. ao illus
tt·.ulo ministro, cujos talentos admiro e que 
muito preso, que fecluwe inteit•amente os 
portoa de nossa Republica. no immigronte. e u~r Stt. DEPUTADO-Isto vai com vistas ao 
nem e esse o meu modo de pensat•, mas dese· sr. Muller. 
jaria que o governo cerrasse os ouvidos a.os 
enthusio.sta.s do o.ctual systemo. de immigra· 
ção, especialmente pelo modo porque tem sido 
executado, systema denominado a tcmto po1· 
sohcça. phrase que na opinião do illustra.do 
ministro do governo provisorio tem m enos rle 
er.óia. da que de leuiana, mas que em falta de 
outra., que melhor exprima. o processo segui· 
do com a actual immigração, continuara a 
ter voga. · 

Desejaria, Sr. presidente, que o illustrado 
ministro se dess;e ao ingrato l.:t.bor de mandar 
orçar as despeza.sate hóje feitas com a immi
gração, e cotejando-as com o resultado obtido, 
nos declarasse se tem havido com:pensa.ção. 
Estou muito inclinado._a pensar, o. vista do 
estado lastimavel da nossa. lavoura, que não 
tem sido muito profusa. de beneficios a immi· 
gração recebida ate o presente. 

O SR. URBAKO DE Gouvh-V. Ex. mesmo 
(ao Sr . 11Juller) póde dar testemunho disso. 
Vi escolas publicas, Sr. pt·esidente, em colo~ 
nia.s allemã.fl, fundadas e subevencionada.s 
pelo governo, onde os professores ensinavam · 
exclusivamente o aJ.lemão e ~o mesmo 
a.ccrescentar que em certa. localidade em que 
os veríadores eram todos allemães ou descen
dentes, todos os livros, papeis e até o.> edita.es 
eram escriptos em allemão. chPgando a ser. 
demlttido um fiscal brazileiro porque não sa-
bia fallar o allemã.o. · 

Devo. porém, declarar que o allemão como 
pequeno pro:prletario, ê um optimo colono. 

O italiano, Sr. presidente, o immigra.nte que 
mais serv1ços tem prestada à lavoura. de S. 
Paulo, tem provado nas colonias do sul ser 
inferior ao allemão, mas é o que se presta a.oS
latifundio.~. e o que mais facilmente se assi
mila pela identidade de raça e pela. facilidade 
da. língua.. O italiano. sendo escolhido, é sem 
duvida um bom immigrante, ma.s é neces
sario que elle venha dos campos, da agricul
tura e não das cidades maritim\IS. 

Algumas outras colonisações, Sr. presidente, 
tem sido experimentadas sem resultado al· 
gum-a. rnssa, a. polaca e até a hungara, que 
de modo algum aconselharia. · 

Faça-se uma propaganda acti va, constante 
e sem exageros, não se prometta o que não 
puder ser cumprido ; receba-se o immigra.nte 
como amigo, como cidadão e não como machi
na ; localis~o em Iugàr fertil e pro:rirno de 
mercados ; dê-se-lhe sobretudo meios fa.ceis de 
transporte, estradas boas, de sorte que os 
productos, sem pe~ados onus, alcancem os 
centros consumidores, e virão os colonos e 
após elles os seus parentas e amigos e conhe
cidos, e depois de estabelecida a. corrente na-
tural, ella se transformará. fatalmente em Já. vou me allargando, . Sr. presfdente• 
caudal. quando o meu fim é sómente fundamentar &s 
. A Europa, Sr. presidente, . não basta mais emendas que tive a honra de apresentar à. 
a. sua. populaçã.o, a.s nações populosas como a me$, e por essa razão vou me restringir a 
All.emanha e a Inglaterra. batem os invios acompanhar os serviços pelo relatorio. 
sertões afl'icanos, com grandes sacrifi.cios. para Manuseando o ~latorio do ex-ministro de
ter para onde transbordar os excessos da po- paro logo com o trecho sobre a. chacara do. 
Puláção e principalmente crear novos merca.- Tieté, que foi compra.da. para o estabelecimento 
dos para. suas industrias, para seus artefa.· de uma estação viticola em S. Panlo, m&s 
ctos, que assoberbam os seus mermdos, sem que pelas diíferentes. razões expendidas no 
extra...nção. A paz armada contribue tambem mesmo rela.torio, não póde ser levada. a effeito. 
para que o europeu procure emigrar. apresento, Sr. presidente, uma emenda aUtO"!. 

E, Sr. presidente, deixemos de predilecções risando o governo a mudar esta chacara,.que 
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a ficàr como esta ou se inutilisarà ou deman-! ü·regularídades havidas, e a modificat;ão que 
darâ despaza.s para a sua. conserva~Jio. deve nelle ser introduzida, S. Ex promette-

A Escola Viticula. de Taqua1y em que pese nos um plano com o ftm de melhorar· todos 
aos illustra.dos representantes do lüo Grande esses ser•·iços,plano que não foi presente a Ca
da Sul, não deve continuar a pesar no orça- mara, naturalmente por ter S. Ex. se r.eti
mento geral. e sim ter um destino qualquer, mdo do poder. 
me ya.recendo o mais regular a sua trausfe- Não pretendo a.longar-me e toquei ainda 
renCla p:m1. o estado do Rio Grande, que ~em nesta matel'ia pat•a chamar a attenção d<1. i[. 
duvida prospero, pôde chamar a si essa des- lustl'ada commissfLo e da C<J.mara. llal'a o 
peza., que não é grande, aproveitando o se1·- serviço de terras c colonisa<;>J:o que, é opinião 
viço exclusivamente ao mesmo estado. min1ta, deve ficar exclusivamente a cargo dos 

No mesmo caso me parecem estar a Colonia estados. 
Orphanologica de Santa. Izabel e a. Es~ola Ve- A constituição declarando que os terrenos 
terinaria. de Pelotas. A respeito mesmo desta. devolutas pertencem aos estados, levou ia
escola disse o illustrado ex-ministro: l tahnente o governo da União a entregar esse;; 

«COntribuem os cofres federaes com a.. sub- serviços aos mesmos. 
venQão annuo.l de 3lJ:OOOS; :para a manutenção E nem se comprehende S1•. presidente. 
da Escola Veterinaria d~ Pelotas, dirigida e como e que pertencendo as terras aos estado~, 
'Custe:tda. pela. Intendencia Municipal daquella poderà o go~·erno nomear commissões para 
cidade no Rio Grande do Sul.O governo ainda demarcar tel'renos, que não lhe pertPncem e 
não recebeu communicação a respeito do mandar colonos para lote:! que não são seus. 
desenvolviment~ que tenha tido a mesma o sa. LAURO MuLLER _De accordo com 
escola.» os estados 

Quando um ministro, filho do estado. assim · 
se '[)ronuncia. é porque a escola nenhum ~esul- O Sa. URBANO DE GOU"\"EA- Se é, cotno não 
tado tem dado e julgo portanto o:pportuna a póde deixar de ser, de accordo com os esta.
suppressão da :verba. de auxilio ã. mesma. dos, ficaria mais. facil e mais regular que o 

Lê-se no rela.torio,a paginas 18, um capitulo governo federal entre.,"'ll.Sse as respectivas 
em relação a um trabalho que sob a deno •·i· verbas aos estados, que nomearião então as 
nação de Flora Bra.zilienses tem sido publi- commissões que julgassem precisas, de accot•
cado aos fascículos e cujb numero já. attiinge do com as suas necessidades, sem appar~to, 
a llO. O ex-ministro faz grandes encomios a subordinadas a primeira autoridade, não que
esse trabalho, que elle declara «ser um dos brando assiw., como póde acontecer com as 
maiores commettimentos do século actual na commissões nomeadas pelo govemo federal, a. 
esphera da sciencia», e, Sr. presidente estaria harmonia de vistas do governo estadoa.l e es
prompto a concordar em que se votas5e, se t.abelecendo, para boa ordem, a depeudencia 
consignasse no orçamento a verba. necessaria. que deve existil• em todos os ramos do ~erviço 
á terminação da publicação de trabalho de publico. 
tanta magnitude se S. Ex. tivesse indicado o Proponho, pois, uma emenda afim de que se 
quamum necessa.rio. distribua propordona.lmente pelos estados a 
·Penso que é um trabalho que deve roere- verba de quatr•o mil contos destinada á Jis

cer todo o vosso a•rxilio, mesmo porque ja ha· crLnínação de terras e localisação de immi
vendo os IlO fascículos publicados, vieram a -grantes. 
1icar perdidos sem o seu complemento natu- E' preciso não confundir a immigração qt1e 
ral. pertence a Uniã.o, que entende com os gover-
. o SR. CEsA.Rio MoTTA- Concordo plena- no~ est:angeiros, co~ a ~olonisação, com a lo-
mente, é um tra balbo monumental. calisaçao do me <mo 1mmtgrante que de~e fic:tr 

· a cargo do estado, de acoordo necessarmmen-
0 SR. URBANO DE GOuYEA-Sobre immigra- te com a. União. 

çã.o, o illustre ex-ministro que tão brilhante- Ainda mais uma razão me leva a apl'esentar 
mente descutio nesta casa. a questão, diz no a emenda, E' que o estado que aqui tenlw a 
seu relatorío, que o actua.l systema «não tem honra de representar não recebeu um ceitil 
dado os resultados que se devião esperar dos para esse serviço, não tem sido contemplado 
esforços empregados e das grande~ sommas nos orçamentos e nem nas emendas,..ate agora 

_ despendidas» ; s Ex. ainda .accentua : «1• apresentadas nesta ca.mara. Ha portanto um 
inconveniencia. do methodo seguido para es- esquecimento pouco lisongeiro pa.ra. o me~ 
tabelecer e manter a corrente immigratoria ; estado, que a illustrada. ca.mara. pro~urara 
2.• fa.lta d~ordem e ftscalisação nos serviços sem duvida reparar. 
de recebimento, aga.zalho, · destribuição e lo- Pelo estudo das ta.bellas, Sr. presidente •. e 
ca.lisa.ção de immigrantes, fundação- de nu- :pelo que nos diz o relatorio acerca dos iman: 
cleoS». grantes .entrados nos di1ferentes estada; no· 

ApreCiando as difficuldades do serviço, as tarei que os Sa.crifi.cios não foram compensados 
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Tomemos, por exémplo, Pernambuco, ao qual. quantia despendida abrirão extensos trechos 
coube uma verba de 21~ contos, no emtanto de navegação. 
os immígrantes ali entrados foram em nu- Penso que é um bom serviço feito ao el':
mero de 136, sahíndo cada · immigrante pela ta.do de Goyaz. e que a Camara não recusar-.í. 
11uantia de 1:580$, fóra :passagens e ~"<<Zalbo o pequeno auxilio que peço. 
nas hospedarias. PasS<trei agora. Sr. presidente, ligeira-

O mesmo se d~u com o estado da Bah]a e mente sobre o capitulo que trata das estradas 
assim tambem IH1l'a com outros estados do de ferro. Pela laitura do rt-Iatorio V'ê-se que 
norte, onde apezar de repartições montadas á, excepQão das estradas de ferro Central e 
e terem sido contemplados, nenllum immi- Central de Pernambuco; todas as outras dão 
"rante aportou as suas plag::ts. deficits, sendo o de algumas constantes, e tres 
~ Parece-me, pois, que as verbas distribui- e quatro vez~s maiores do que a randa da 
das aos estados. como proponho, consultarão j propria estrada.. 
melhor os interesses dos mesmos, da coloni-. A mesma Estrada de Ferro Centro.l do Bra
sação e portanto os da União. I zil, Sr. presidente, não da o juro de 5 •f o do 

Applaudo, Sr. presidente, o patriotico pro- capital empregado, mas attendendo-se aos 
cedimento da commissão de cortar nas des- seus innumeros beneficios, á grande quanti
pezas. sem duvida muito necessitam~s de eco- dade de seus empregados e a dífferentes ou
nomísar. Não na, porém, razão de censura tra.s considerações de ordem política, entendo 
em virem os representantes do;:. estados, oo- que deve ella continuar a cargo do governo. 
nhec·edores melhores. de suas necessidades Não tomarei tempo, Sr. presidente, lendo 
inadiaveis, de procurar restabelecer algumas os differentes deflcits, que podem facilmente 
dessas verbas. São difi'erentes os pontos de ser extrahidos do relatorio. 
vista em que se collocão a comruissão e os Parece-me tambem; pelo estudo que pude 
reclamantes. fazer, exagerado o numero dos empregados. 

Estou bem certo que a illustrada commis· na mor :parte das estradas. e muito elevada." e 
~o não levará mal a nossa insistencia, que desproporcionada a gratifi~:a.ção ou remune
é filha de v-erdadeiro interesse que nos mere- ração dos funccionarios de categoria supe
oom os serviço~ dos estados, não sendo porém, rior. 
a minha insistencia a ponto de collocar-me A illustrada commissão a quem não passou 
em desacordo com a. commissão, que merece desaprcibido este inconveniente, propoz a 
a inteira. confiança desta casa e que patrio· red.ucção de vencimentos dos funccionarios 
tica, como é, farà o que for melhor. em argumas estradas, não o podendo fazer. 

No caso que a illustrada commissão queira naturalmente, ·em relação âs outras. porque 
acceitar algumas das emendas apresentadas nas tabellas nã.o se acham discriminadas, co
em rela~ão ao paragra:pho-Agricultura e en- mo devera ser, os respectivos vencimentos. 
genhos centraes-peço a mesma que tenha Nestas condições tomei a resolução d~. indo 
em muita consideração o insignificante a.u- em auxilio da. illustrada. commissão, apresen
xmo concedido a colonia braziana, no estado tar um ádditivo autorisando o governo are
·de Goyaz, que tem prestado serviços de alta ver as tabellas de vencimentos dos emprega.~ 
valia aos orphãos do município de Santa Luzia, dos superiores das estradas de ferro de modo 
onde está fundada. a que o maior -vecinmento não exceda de 

E, Sr. presidente, o estado de Goyaz mere- 12:000$000. . -
ce estas pequenas contemp1açêes desta ca- O Estado :paga para o empregado manter-se 
m.ara, é o que menos pesa nos orçamentos. com llecoro e decencia e não para enriquecer 

Percorrei-os todos e muito poucas vezes ou ter luxo, e com a quantia proposta. o mais 
Yereis e._c:crípto a pa.Ia.vra Goyaz. elevado tuncciona.río se mantém indP.penden_; 

A outra emenda, Sr. presidente, que tenho te em qualquer ponto ~a. Republica. . 
a. honra de apresentar. é propondo que, da· At~ndendo, .sr. pres1dente, aos repetidos e 
consignação-subvenção 'ás companhias de na· chromcos defic•ts ~s estradas ~e ferro costea
vegação a vapor-se destaque uma. quantia das ~e~o Estado e a pouca capacuiad~ deste para 
a.fun de ser desobstruido o.Alto Tocantins e adrrumstrar,proJ>Onhotambemquesedêaogo
estuàadas diversas secções dess~io e do da verno a.utorrsaçao para arrendar todas as e.s-: 
Palma - · tradas de ferro, excepto a Central co · Brazil, 

• pel;;~.~ razões que j â tive a honra de expender. 
O Tocantins, é um ·rio largo, p~ofundo, Parece-me que a União. fará. bom negocio 

quasi que inteiramente navegavel; elle ba- arrendando as suas estradas e que os povos . 
nba immensa extensão do norte do Goyaz e fi.ca.I"'lo melhor servidos, sendo o serviço feito . 
!Xlmmunica cinco importantes cidades daquel- por companhias particulares. . . 
le futuroso estado. Não posso deixar de chllmar a. attenção da .-
• Ha alguns obstaculos, Sr. presidente. q úe I iligna commissão para o serviço que corre sob 
~ao mesmo miniino.s e que com diminuta, a rubrica-Obras diversas nos Esta<los- e es· 
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Emenda pecia.Imente sobre a. parte referente a- 1ns
pecção de portos.-
, A illustrada oommissão não teve certa- Na consignação-obras diversas nos estados 
·mente tempo para estuda1•a materia sufficien- - n. 21, diga-se-melhoramentos no Alto To
temente ou nao lhe forão ainda dados escla- · cautins entre a cidade da Boa Vista e a. do 
recinientos, por quanto nenhuma. alteração Porto Nadonal e estados na. secção entre-Por
propoz nesta. consignação, estou certo, porem, to Nacional e a cidade da p .. lma, e da Palma 
de que apresentará emendas no 8entido de re· á. Cachoeira do Machadinho-100:000$000. 
duzir as despezas desta consignação, despezas Sala das sessões, 24 de setembro de 1892. 
que não me parecem das mais productivas. - Urbano Goue8a.- Alves de Castro. 
Como tudo quanto ultimamente se tem feito, 
na creaçã.o do serviço-lnspecção de portos-
tem-se mais em consideração o numero dos 
empregados e os vencimentos dos mesmos do 
que o serviço publico. , 

Uma simples leitura. basta para. se ver que 
em qualquer dos districtos na um pessoal 
admi.nistra.tivo extraordinario para o serviço 
que e nenhum, quando a maior parte das 
obras são todas executadas por contractos, 
ha!endo ainda inspectores especia.es para fts
calisar esses contractos. 

. Creio, Sr. presidente, que ainda. perfuneto
rmmente, tenho tocado em todos os pontos 
~ecessarios a justificação das emendas que 
tLve a. honra. de apresentar, e foi esse unica
mente o mn a. que me propuz, conforme de
clarei no começo das considerações que tenho 
expendid(},mas não terminarei, Sr .presidente, 
sem chamar a attençãu da. casa para as estradas 
de ferro subven~onad8l> pela nação, para que 
o exemplo possa aproveitar de futuro. 

D8.'3 estradas de ferro subvencionadas, H 
são inglezas, 5 pertecem a. companhias bra· 
sileiras e UDlll. a uma compa.nhla f.ranceza. 
· Das 14 estradas ingle!as só 7, mets.de, tem 
dado resultadO', as outras dão deficits con
stAntes,pesa.ndo,port.anto, sempre sobre os ca-
tres IJUblicos. · · 

o Sr. Bellarnüno de Men
donça, embora convencido da. inutilidade 
das discussões no seio da. ca.mara., porquanto 
em geral não se attende á argumentação dos 
oradores e nem Sé presta a menor . t~.ttenção 
is opiniões ·que aqui se e:xpendem, VISto como 
as votações quasi sempre €$tão em deBare?rdo 
com as opiniões vencidas, vem, cumprmdo 
um dever, occupar mais uma vez a. a.tten. 
ção de seus honrados collega.s. 

Em relação á fixação de despe?'As pelos o~~a
mentos, si continuarmos as prat1css. permeiO· 
sas de todos os governos deste pa1z, nunca 
teremos uma lei orçamentaria que fixe ex
acta.mente a. despeza a, realisar. Veem-se todos 
os .dias nesta camara pedidos de credito3 . sup· 
plementa.res feitos pelo g0..,erno, graç.as a de--.· 
fl.ciencià das Yerba.s orçadas e por ter elle ex· 
cedido, muitas vezes sem razão plausivel, as 
mesmas verbas. 

o Ministerio da Agricultura., póde-se dizer, 
é o mais importante, porque ent~nde com o 
desenvolvimento da. riqueza publica, com os 
productos do sólo, com o seu po~oamen!o, 
suas vias de communicação, sua. mdustna, 
todo o progresso material emfim. 

O orador trata desenvolvidamente da im· 
migração. tiara o pa.iz .do _modo por que ~e~e 
ser feita. e da má a.pplicaçao dada. pelo mtm:r 

Ha. mesmo algumas que seria. de vantagem tl·o ás verbas. Estuda a immigração para. o 
ao governo encampar, oom a estra:da de ferro estado do Para.mi. e passa. a justificar emen· 
de Thereza Christina., estradi;. construída es- das que aprffientou. 
pecialmente para o transporte de carvão de Uma. dellas pede que se destine da vefl:a 
pedra das Minas do Tubarão, minas de ta.l. - Terras publicas e colonisaçã.,,_ a quantia 
ordem q_ue a. propria e~trada não se forneee de 60:000$ para as despezas com os serviÇQS 
do carvao dellas extrah1do. · importantíssimos que 5e acha~ a. cargo da. 
. Das estradas de ferro pertencent~ as com- commissão estra.tegica do Parana. 

pa.nhia.s brasileiras, tres dão prejuízo, :fica.ndo Justificava o orador essa: emenda, quando 
portanto em condicções inferiores, em propor· foi informado de que já bavm ~umero no } 8: 
ção, com as companhias estra.ngeir.a.s , cinto para a yot~ão das materm.s ence~~da.s, 

p t" hi :fi · 'd t • JK)r esse motivo mterrompeu a.s.su~s con~1 ~ 
. e _o que a ca. dito, Sr. pres1 en e, ve - deixando para depoiS a. J·ustifi.caçao. 

perfeitamente V. Ex., quanta razão tinha. ao ra.çoes, . 
lleelara.r no começo de meu discurso, que do cempleta de suas emendas. . . 
Ministerio da. Industria. e Viação si decorrião o Sa. PRESIDENTE-:- Have~o n~ero n~ 
para. a n~ grandes beneficios tambem casa, vae se. proceder as vota.çoes induiadas no 
vinham,_-põr concessão e erros passados que começo da. ordem do dia.. 
é p~~ não ~gravar, gr~ndes males. Tenho o SR. JoÃo DE SIQUEIRA ( pela ordem) requer 
conclwdo.(Mtnto bem, -muito bem. ) preferencia para a votação do projecto J:!.I44 .A 

. ·v en;t á._ mesa, é . lida., apoiada e enviada a. sobre imm~gração chinez&, 'bfm.l. comedi<? : :e 
.co~~o a. segtunte . · . de Impressa<> para ser votaj.o unm a. 

. . '. .. 
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o substitutivo apresenta.d.o ao mesmo pro
jecto. 

. E' submettido à votos e approvado o reque
rimento do Sr. João de Siqueira. :pedindo 
dispensa. de impressão para. ser logo vota
do o substitutivo apresentado ao projecto 
n. 144 A. 

Em seguida é approva.do o requerimento 
de preferencia na votação para o project.o 
n. 144 A. 

Votação,em3• discussão,doprojecton.l44 A, 
deste anno (!lo Senado), que permitte a livre 
entrada no territorlo da. Re.Publica., a. immi
grantes de nacionalidade chmeze e japoneza, 
sob as condições que estabelece ; e autorisa. o 
governo a. promover a. execução do tratado 
de 5 de setembro de 1880 com a China., a cele
brar tratado de commercio, paz e amizadecom 
o Japão e a estabelecer agentes diplomatioos 
e consulares nesses paizes ; reportando-se ao 
juizo emittido no parecer sob n. 4 A, deste 
aJlllO. 

Lido pelo Sr. I• secretario, é submettido a. 
votos e rejeitado o ;substitutivo do 3r. 
Leopoldo de Bulhões e outros, ao projecto 
n. 144 A. 

Submettido a votos, é approvadoem 3' dis
.cussão, por 62 votos contra 43 e enviado á 
commissão de rad.acção o seguinte 

PROJECTO N. 144 A-189-~ 

(Do Senado) 

sendo estas de tres horas e de quatro horas 
as ordinarias nos dias das sessões noctur
nas. 

Sul ';do a votos, e approva.do o seguinte 

PARECER N. 96-1892 

A commissão de policia, á quem foi pre- . 
sente a indicação do Sr. F. Glicerio e outros 
Srs. deputados, antorisando a mesa a convo
car sessões nocturna.s e nos domingos, con
forme as urgencili.S do serviço, sendo as mes-
mas sessões de tres horas, e ficando as sessões 
ordina.rias, nos dias de sessões nocturna.s·, 
reduzidas á quatro hora.s,-é de parecer, a.t
tendendo á. importancia da alludida. indicação, 
que a mesma entre urgentemente na. ordem 
do3 tra.ba.lhos e seja adaptada.. . 

In/li caçao 

Indicamos que a mesa da Cama.ra., por in
termedio do presidente, seja autorisa.da a con
vocar sessões nocturna.s e nos domingos, con~ 
forme as urgencias do serviço, sendo as mes
mas sessões de 3 horas e ficando as sessões 
ordinarias, nos dias de sessões nocturnas, re
duzidas a quatro horas. 

Votação, em 2• discussão, do projeato n. 85, 
deste anno, autorisa.ndo o governo a. rever a 
ta.beiia. dos vencimentos dos officia.es da ar" 
mada. e classes annexa.s e a. reformar o can-O Congresso Nacional decreta.: 1 · 

Art. I. • E' permittida a. livre entrada., no selho na.va · 
territorio da Republica, a immigrantes de O SR. PRESIDENTE declara que ha. emendas 
nacionalidade cbineza. e ja.poneza, comtanto ao projecto e por isso va.e submetter a votos 
que, não sendo indigentes. mendigos, piratas, o a.rt. !•,salvas as emendas. . . · .. . · 
nem sujeitos á acçã.o criminal em seus pai.zes, Submettido a votos o art. 1' § ·1•, e regei-
sejam validos e aptos para trabalhos de qual- ta.do. 
quer industria.. Ficam prejudicados o art. 2° e aS emendas 

'Art. 2.• O governo fica. autorisado: apresentadas ao projeeto. · 
1.• A ·promover a. execução do tratado ce- 0 S". ARTHUR Rios (pe'- ordem)-8r. pre-

lebra.do . com a China. em 5 de setembro de '" ""' 
1880; · . . sidente, o projecto, cujo art. 1• aca.ba. de ser 

2.• A celebrar tratado de commercio, paz e regeitado, contem diver;sas autorisações : A 
amizade com 0 Japão ; primeira, refere-se á revisful das ta.bellas dos 

3. • A estabelecer agentes diplomaticos e venclm.entos dos officia.es da. armada.; a segun
consulares nesses paizes, afim de ma.nter com da manda reformar-o conselho naval; e a. t.er
elles boas relações e especialmente encarre- ceira toma outras . deliberações. Ora, a. Ca
gados esses ou outros agentes dP tiscalisar, mara pronunciou-se somente em relação á 
de mod0 effi.caz a evitar abusos, a immi- primeira parte, · · · · 
gração que desses pa.izes se dirigir para. o O sR.. PR.ESli>ENTE-A camara regeitou a 
Brazil. . . primeira a.utorisação, e. portanto considere~ 

Art. 3.• Revogam-se as clisposiçãesem con- prejudicado todo o project.O. · {Muitosapaiaclos.) 
tr&rio. Votação, em 1" discussão, do pr.·jecto n~ ~~·. 
· Vota.ç.ão, em discussão unica., . do parecer deste anno, a.utorisando o governo a a.brír 
n. 98, deste anno, opinando no sentido de ser creditas especia.es, no correute exerdcio, ds 
adoptada. a. indicação para. que seja autorisa.da. 500:000$ a. cada um dos estados da Parab.~ba., 
a Cama.ra a convocar sessõGS nooturna.s e nQS Goya.z e Piautly, pa.ra occórrer ás despe'za.s 
domirigos., conforme as urgencia.s (\o .serviQ(!, ·com· os diversos serviços a. seu cargo. · . · ·. . ' 
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Submettido a -votos, e adaptado para passar sado de conformidade com as tabellas ns.- 1.2, 
_ á.~· discussão· o seguinte 3, 4, 5, ô e 7, ficando constituida a Directo

ria. Ueml como repartição central encarrega. 
PR.OJEOTO N. 198-189-2 da da inspecção e tisc:l.lisação de todo serviço 

o Congresso Nacional resolve: na Republíca, do estudo e resolução dt~ tra-
Art. 1. • E' 0 Poder Executivo autorisad.o, balhos postaes, da correspondencia reservada 

de conformidade com 0 ·art. 4• das disposições e creada yara o serviço propriamente poslal 
na Capita Federal e Estado do Rio de Janeiro 

transitorias da Constituição, a abrir cre- uma subdircctoria, sendo o Poder Exectutivo 
· ditos especiaes, no exercício corrente, de to ·--" á d. 1 t 

500:000$ à cada uin dos estados da Parabyba, au rJw.uo expe Ir 0 ree"'U :.~mea o necessa-
_Goyaz e Piauby, para oocorrerem ás despezas rio a. todo ser-viço, devendo : 
oom ós di-versos sel'viQOS a seu cargo. a) attender a todos os encargos e serviçoo 
. .Art z.o o auxilio será dado como empre- creados pela. ultima convenção postal ; 
stimo, -vencendo o juro annual de 5 "Jo e b) snpprimir as formulas de franquia. que 
resgatava! no prazo maximo de 10 annos . a pratica tiver demonstrado nã.o haverem sa_. 

Art. 3. 0 São revogadas as . disposições em tisfeito os fins de sua. criação e emissã() ou 
·contrario. - que trouxerem ioccnvenientes ao sel'Viço, 
. o SR. PmEs FERREmA (pela o1·dem) pede considerando snpprimidos os sellos especiaes 
dispensa de interstício para que o projecto para os jornaes expedilos pelos respectivos 
entre em ordem ilo dia de amanhã. editores e substituindo-os por outro systema 

Consultada. a casa, é concedida a dispensa que melhore esse sel'viço e melhor o fisca~ 
requerida. lise ; 
. Votação, em discussão nnica, das emendas c) tomar medidas ·contra o abuso da fran-
do &loado ao -projecto n. 87 F, deste anno, quia. official, creando -para esse fim uma. for· 
:tll:;lndo as despezas do Ministerio das Rala- mulo especial e determinando os casos e·m 
ções Exteriores para o exercício de 1893. que a corrpspondencia official noe estados 

· O SR. PRESIDENTE declara que, . de accordo deve gosar essa franquia. 
CO!fl o_precedente vae, submetter a votos em à) rever a. tarifa postal alterando-a no que 
:pnmetro l?~a~· a. emenda ao ~rt. 2.• julgarconvenlente,submettendo a.s alteracoes 

.Subl!lettiaa. a. votos, é regeltada por81 votos que fizer' ao Congresso Nacional sem prcjuizO 
.contra 25 a emenda do Senado ao 'art. 2°, fi- de sua e:xecução • · 
~~~~~?~d\:~a a_ que_ foi apresentada ao e) estabelecer ~nas para a rep1•essão do 

o -pl'ojecto e remettido a eommissão de re- contraba.ndo :postal. ficando nessa ~rte o re-
dacção. gnlamento_dependente daapprovaçao do Con· 

-VotaQão, em discussão unica da emenda do gresso Namonal i . . 
Senado ao projecto n. 197, deste anno.(Emen- f) crear nas cidades de Santos,- Rio Grande 
da.·AQ $eytaji~ a ,pr9posição da Camara dos De-- a campanha secções postaes com o pessoal ne
putados ao projecto n. 2151. do corrente anno cessaria desta~do das sub-directorias dos re
(sessão extruordinarla.), que aut.-riza . o ~o- spectivos estaJos, nomeando para-cada. uma. 
verno a despender até a quantia de 400:000$ de !las um tbesonreiro e um fiel com os venci· 
com a lig-ação da estrada de ferro da Bahia mantos fixados para taes funeclonarios nas 
entre Central e S. Francisco e S. Francisco e sub-directorias de 2.• classe ; · 
Jacu). . - . . · g) crear. nas sub-directorias ou dos esiados, 

Snbmettida a votos, é approva.da. a segw.nte nas secções e agencias pastaes. caixas t;éono-
emenda. : o • · • micas postaes, regulamentando-as. 

Ao art. 1 , t». fine, . ~ccren~e-se-Abrmdo . .Art. 2. o Revogam-se as disposições em con· 
para. esse fim o necessa!JO credito. . . trat•io.-
. .A emenda com o ·pro1ecto n .- 2151 e enna- . . . 

da ã commissão de redação officiando-se ao O SR. A_RTXUR.. ~1os (pela ol'd~m)-Pede dJS· 
~enado. ' , . . pensa de 1nterst!C1o para o proJecto. 

·Votação, em primeira discussão, do pro.- Consultada· a casa. _é concedida a dispensa 
jecto u. 203, desta anno, orga.nizando:os·ser· requerida. · 
viç~ dos Co~reies da Repuolica.. . Votação, em discn~o uil\ca, do ·ptojecto n. 

E snb~etbdo _a vot~s e adopt~o para pas- 189• deste anno, antorisando 0 Poder Execu· 
sar. a __ se0 unda d1scussao o segumte ti-voa conceder ao cabo de esquadra rerorm~· 

PROJECTo N. 203-1892 d~ ·J,OO.o Coelho de Mello a pens!o de 500 réiS 
./: . d!ai'lOS. 

o· Congresso Naciona.l _decreta: . Submettido .a votos, éapprovado e_enviado 
- -~rt-:'f . ó ,O -~rviço dos ': ~rreios ê. .organi-, _à. comtnissão de redacção o ~nte · 
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PROJECTO N. 189-1892 

O Congresso. Nacional decreta : 
Art. 1.0 O Poder Exet:utivo :fica autorizado 

a conceder ao cabo de esquadra. rdormado 
João Coelho de Mello uma pensão de 500 réis 
diarios, sem prejuízo do respectivo soldo. 

Art .. 2.0 São revogadas as disposições em 
oootr~mo. 

VotaQão, em discussão unica, do projecto 
n. 180, deste anuo, relevando a prescripção 
do tempo decorrido de~;de 14 de dezembro 
de 1869a 21 de agosto de 1877 a D. Carolina 
Luiza de Oliveira Pereira. Pinto para. o fim 
de poder receber o meio soldo correspondente 
ilquelle tempo. 

Submettido a votos, é approvado e enviado 
ã commissão de redacção o seguinte 

PROJECTO N, 180 - 1892 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• Fica relevada a D. Cru·olina Luiza 

de Oliveira Pereira Pinto viuva do tenente 
reformado do exercito João Carlos Pereira 
Pinto, a prescripção do tempo decorrido desd.o 
14 de dP.zembro de 1869 a 28 de agosto de 1677 
~ara o recebimento do meio soldo durante esse 
lapso de tempo, â. razã.o de 7$000 mensaes. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Votação, em discussão unica, do projecto 
n. 188, deste nnno. uutorisando o governo a 
abrir o credito necessario para indemnizar, 
no corrente axarcicio, o Sr. Augusto Fran
cisco Maria Glazlou da quantia de 9:425$144, 
importancla das despezas feitas na conserva
ção do Jardim do Campo dn. Acclúmação 
(Prnoa. da R.epubllca.). 

Submettldo a votos, é approvado e remettido 
iL commlsdu da radacção o seguinte 

PROJECTO N. 188 - 1892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. r.• E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir o credito necessario para indemnizar, 
no corrente ex:ereicio, o Sr. Augusto Fr<tncisco 
Maria Glaziou da quantia de 9:425$1441 im
portancia de despezas feitas na conservação 
do jardim do Campo da A~lamação (Praça da 
Republica). 

Art. 2.• .Revogam-se as disposições em con
trar-io.· 

Vota.Qão, em discussão unica., do projecto 
n. 114, deste anno, melhorando a reforma 
concediaa por decreto de 14 de abril de 1891 
ao Ca).litil.o nggregado á arma. de infantaria. 
Antonio Galuino Travnssos Alves, de confor
midade com o art. 4" do décreto n. 193 A de 
:lO de janeiro de 1890. 

Submettldo a. votoa o projecto, é regeitado. 
C:Lmo.rr. V, V, 

Votação, em discussão unica, do parecer 
n. 38, deste anno, indefeJindo a petição de 
D. Fmncisca Amalia Bittencourt Cardoso, 
viuva do desemba.rgado!' honora.rio Francisco 
José Cardoso Gn.imarãBs, sobre pensão. 

O SR. PRESIDENTE declara que ba um sub
stitutivo dos Srs. Barão de S • .Marcos e Joã.o 
de Siqueira, que vai submetter a votos de 
preferencia. 

Submettido a votos o substitutivo, é rejei
tado, 

Em seguida e submettido a votos e appro. 
vado o seguinte 

PARECER N. 38 - 1892 

A' commissão de fazenda foi presente a 
petição de D. Francisca Ama lia. Bittoncourt 
Cardoso, viuva do desembargador honora.rit. 
Francisco José Cardoso Guimarães, Pffi que 
pede ao Congresso uma pensão do \00$ men
saes em recompensa dos relevnutes serviços 
que seu finade marido prestou no pni:.: du
l"Jnte 24 annos, como mngistra.do; e, parn. 
Jlrovar esses serviços, junta os documentos de 
il.s. a fis , que são attestados de conducta, 
dados pelos juizes de direito com quem serviu 
seu finado marido nn. qualidade c.le 1•romotor 
publico, attestados de diversas eamat•as rnu
nicipaes sobre remessa de recrutas para n. 
guerra do Paraguay, do presidente da então 
província do Espírito Santo, do chefe ele po
licia do Rio Grande do Sul sobre seu compor
tamento moral e civil e de ter cumprido com 
zelo e intalligencia os deveres dos cargos que 
occupou, titulo de nomeação de chefe de po
licia de Minas Ger~es e carta imperial em 
que lhe fora:IU concedidas as honras de des
embargador. Mas, 

Attendendo que esses documentos não tra
duzem serviços relevantes, no contrario re~ 
velam servicos muito communs, de modo 
que não podem levar o Congresso a subven
cionar a. peticionari~, cujo finado marido nos 
cargos qu~ exerceu fàrn. sempre remunerado, 
não se vendo entre os referidos doeumentos 
um só que diga respeito ae bem da humani· 
dade, nem quo fossem feitos gratuita ou ex~ 
traordinariamente ; 

Attendendo que a pensão é um fiLvor ex
cepcional; e que, portanto, t.ó o:ccepcional
mente deve ser concedida ; 

Attendendo que são excessivos os anllargos 
do T~esouro.e enormíssima a. verb~~o com pea- · 
sões~ aposentadorias, etc.. elevando-se á 
somma da sete mil e tantos contos; 

Attendendo, :finalmente, que, a nii.o dar-se 
um paradeiro a essas !lretençõos) os cofres 
publlcos ficarão exhall5tos) com ~rave prejuízo 
dos mais vitaes interesses do p11.i..::- é a com· 
missão de parecer que seja indeferida. a. peti
ção de D. Francisca Amalia Bittenoourt Oar-

>2 
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doso, viuva do desembargador honorario 
. Francisco José Cardoso Guimarães. 

Votação, em discussão unica, do parecer 
n. 77, deste anno, julgando o Congresso Na
cional incompetente para coneeder a permis
são pedida por Victorino Afi'onso Pereira 
Ramos e Carlos Baptista de Castro para es
tabelecer umn linha de bonds entre as esta
çõ~s de Entre Rios, na Estrada d!l Ferro-Cen
tral do Brazil e a do Areal, na do Grão-Pará, 
oollo~ando os trilhos no leito dt\ estrada de 
rodagem Uni[i:o e Indust!•ia. 

Submattido a Tatos, -e approvndo o se
guinte 

PARECER. N. 7i- 1892 

A' commissi!o da obras publicas e coloni· 
saçao foram presentes a.s petições dos cidadãos 
Victorino Affonso Pereira Ramos, datada. de 
26 de abril, e Carlos Baptista de Castro, de 
5 de agosto do corrente anno, solicitando am-

. bos permissão para estabelecer uma linha. de 
bonds entre as estaçõas de Entre Rios, da. es
trada ds Ferro Central do Brazil,e á do Areal, 
na. Estrada de Ferro do Grão-Par-á, collocando 
os trilho3 nô leito da. estrada. de rodagem 
União e Industria. 

Para resolver sobre essas petições, a com
missão solicitou da Sr. ministro da agricul
tnra, não só informações, como cópia do coo.

. tracto existente para. a conservação dessa 
estrada de rodagem. · 

Inferiu a commissã.o dessas informações que 
não é essa a p1•imeira tentativa. para. colloca.
ção de trilhos na. estrada União e Industria, 
boje em grande parte estragada pela acção 
do tempo e falta de conser vaçã.o. 

Existe, porém, um contracto feito com o 
governo fedet•al par9 a conservação apenas 
ae um trecho, contracto que deve expirar a 
10 da junho rle 1893.· 

A commissão de obras publicas, conside
rando que a estrada União e lndustria acha
se nas condições dos proprics nacionaes, de 
que r.üta o para.grapho unico do art. 64 da 
COnstituicão. visto como niio é esse proprio 
Dacional mais neoossario á União do que aos 
serviços dos estados, onde se acha construido, 

. é de pare~er que deve a estrada União e ln
·austria. reverter para os estados do Rio de 

- Janeiro e Minas Geraes; e nessas condic1l~, a 
commissão opina que não é de corn}letencia do 
Congresso Nacional conceder a solicitada per
missão. 

~· ' . 

O SR. BADA.Ró (pela ordem) pergunta si 
este parece.r---Ternette para o domínio dos e~
tados ~fóprio nacional Estrada Uaiãv· I1t· 
dustna, pois os termos em que .:stã. fvrmu
lado autorisaram esta duvida. 

0 SR. PRESIDENTE - Devo declarar a 
V. Ex. que o parecer foi votado stric1ê\
m€nte dentro da disposição regimental. 

Votação, em 2a discussão do projecto n. 155, 
deste anno, autorizando o governo a contra
ctar com o engenheiro Melville Hora as obras 
que se propõe a executar. por si ou compa
nhi3. que organizar, na Ilha das En:xad11s, no 
porto da. Bahia do Rio de Janeiro, medeanto 
condiç1les que estabelece. 

O SR.. PUSIDENTE declara que ha. sobre o 
projecto um requerimento do Sr. Francisco 
de Mattos e uma emenda. do Sr. Montenegro. 

O SR. VINHAES (pela ordem) como membro 
da com missão, vem declarat• à Camara que a 
commissãó pediu inrormnções a respeito ao 
ministro da marinha, ao que S. Ex. ·respon
deu que exigia unicamente estudos. 

·A commissão, portanto deixara de apre
sentar o parecer, visto como () peticionaria 
obrigou-se a dar os estudos dentro do prazo 
de seis mezes. 

Submettiuos a votos o requerimento do 
Sr. Francisco de Mattos, é rejeitado. 

0 SR.. FRANCISCO DE MATTOS (peZa ordem) 
pede veritlcação da votação. 

Procedt'lndo-se. a verificação, reconhece~M 
que o requerimento foi rejeitado por 71 voto> 
contra 35. 

Em segu1da é submettido a votos e appro
vado o seguinte: 

Art. 1.• Fica o governo autorizado a con
tractar com o engenheiro civil Melville Hora, 
para, por si ou companhia que organizn~. 
executar as seguintes obras no porto do RLo 
de Janeiro: 

a) a estenda:r a ilha. das Enx&.das por todos 
os lados até alcançar a profnndidade uniforme 
de 24 pés inglezes, pelo menos, na ma.ra baixa 
ordinaria ; · 

b) a construir na ilha deprysitos alfande
gados de capacidade tot:J.l de 20.000 tone
lad•ts, de modo que os transàtlnntícos atra
cados possam ser c::t.rregadt'S descarregados 
directamente dos mesmos depositas; . 

c) a construir da ilha das· Enxadas nté a 
Prainha. um viariucto de ferro (ponto adua
neira) e no P.Or.to distante, mais ou menos de 
500 metros aa Prainha, uma poute hydrau
lica gyratoria com quarenta. metros de com
primento. 

Em perpendicular a esta. parte do viaducto 
comprehendido entre a ponte by~raulica e a 
ilha das Enxadas, JlOderá. o supplicante c~n· 
struir pontes aUXiliares, de não menos de o1to 
metros de largnra. e não mais de 150 metros 
de comprimento ; 

d) o supplica.nte ou empreza queorganis~r; 
ediilc~r:i. em terra~os que, p~ra. ~sse fim, des
apropriará nas immedia_ções da ~rainha, um 
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deposito geral de mercadorias com o unico pontes, pagarão : trezentos réis ( 1"· classe ); 
proposito âe entregar ao publico todo"s os ge- duzentos réis (2a classe) ; cem réis os traba
oeros devidamente despachados ; lhadores da estiva ; os immigrnotes, soldados· 

e) os depo:;itos aJfandeg~!-dOs a construir-se do exercito e armada, empregados do correio 
na ilha das Enxadas serão ligados aos exis- e telegmpbos serão transportados gratuita:
tantes actualmente na Praiona e a.lfandega, mente. 
por est1·ada de ferro a vapor da mesma. bitolil d) As baga<>ens de passageiros, não exce
da que emprega a Companhia de Carris Ur- dendo o peso 3e 100 kílos, pagarão por volume 
banos; . quinhentos réis, devendo a baga~em dos immi-

f) a ter na ilha um depol>ito de carvão para. grantes ser transportada gratuitamente. 
suppril• os vapores. . Art. 8.• o;eoncessioourio ou emp1·eza terá o 

O SR. FRANCisco DE MATTOS (pela oJ·clcm) dire;to de d.esaproprinr, segundo as leis ~o 
pede que se verifique a volaet1o. pniz, as proprieuudes particulares que torem 

Procedendo·se á veriftc.'lcão,recoo hece·so que neoossarias para e lTectunr as obras, segundo os 
o projecto foi approvado por 79 conLra 20 vo· rllnnos acccitos c npprovados pelo governo . 
tos. Ao nnnunciar n votução do art. 9o o Sr. 

São em seguida e succes:;;ivamente su!Jmotti- presidente declara quo 111.1. nmo.emeudasupres· 
dos a. votos e npprovados os seguintes nrti- sivn que vae submetter u. votos. 
gos: Suhmettidan votos, ó o.pprovnda.a. seguinte 

Art. 2.0 As plantos e ospeclllcaçOes para emMnda. : 
levar-se a eJreito a execução de todas as obras Supprimn-se o art . 9". 
mencionadas no art. 1• serilo apresentQ.I.Jas Sula das sessões, 8 de setembro de 1892.
ao governo dentro de 6 mezes, n contar da A. lllontencgro . 
data. da. sancçlio e publicacüo do. lei que auto- Suhmettlt.!o o. votos, é approvndo o seguinte: 
rize us obras do presentt3 projecto. Art. 10. Revogo.m-se as disposiçOes em con-

Art. 3. 0 Approvadas as plantas pelo· go- tra.rio . 
verno e antes de começar as obras, o suppli- Em seguida é o projecto n. 155, assim emen
cante ou empreza. etttl"J.rà. t>ara o Thesouro uado, ntloptado em 2" discussão e r.,mettido à 
Nacional com a. quautio. de quinhentos contos commissão de obras publica.s e colooisação. 
de réis, · que serão destiDil.!!OS a remoção e Votação, em 2• dbcusnão, do projecto n. 148 
co~strucção de edillcio ou navio pa.ra a Escola. ueste anuo, antorisando o governo a contra
Naval, devendo a mesma remoção ser reita cta.r com Francisco Ferreira de Moraes, sem 
detttro de 6 mezes, a contar da. data do -paga- onus algum pil:ra o estado, a introdu.~ção de 
mento. · 500 ou mais trabalhadores liberianos, para 

Art. 4.• Todas as obras concluidas deverão auxiliar o serviço de carga e descarg-<l de 
ser entregues dous annos depois da remoção navios no porto de Santo:> . 
da Escola. Naval da ilha. das Bnxadas. Submett idos a. votos o art. I• do projecto, é 

Art. 5. 0 O deposito alfandegado de 20:000 reA"eitado, ficando o outro prejudicado. 
toneladas da ilha das Enxadas, será entregue Votação, em 1• discussão, do projecto n. 191, 
ao governo um mez antes da. inauguração offi- deste anno, autorisando o governo a alterar, 
cial , ficando desde logo pertencendo ao Esta- de accorde> com o Banco Uniiio de S. Paulo, o 
do, independente de qualquer indemnisação. traçado da estrada de ferro de Uberaba oa 

Art. 6. • O supplica.nte, pelo eS1JaÇO de 50 Uberabinha. a Coxim, concedida. ao mesmo 
a.nnos, a contar · tto dia em que for~m o !Hei .t- banco por decreto n. 832 de 16 de outubro de 
mente entregn!lS ao sorviço publico todas as 1890. . 
obras, gozara das mesmas, e tindo este prazo, Submettido a votos, é adoptado para passar 
reverterá tudo ~à nação, sem direito a. in- a 2• discussão o seguinte 
demnisação de especie alguma. 

Art. 7.0 Durante <1s 50 annos mencionados PROJECTO N. 191-1892 
no art. 6°,. o supplicante poderã cobrar as se~ 0 Con~resso Nacional resolve: · 
guintes tarifas maxima.s: Ar t. i.o Fica o Poder Executivo autori3ado 

a) Um mil réis de 27 pencas esterlinos, 'pa- a. alterar, de accordo com 0 Banco União de . 
gaveis em ouro, por tonelada. ou fracção de to- S. Paulo, 0 tra~><>do da estrada de "ferro de . 
nelada., carregada ou descarregada na ilha .,.... did 
das Enxadas ou em qualquer t..le suas por.·tes. Uberaba ou Ubera.binha. a Coxim, conce a 

bl ,.. ao mesmo banco por decreto n. 862 de 16 de 
., Cem réis de 27 pances por mil rds, -pela outubro de 1890, e bem as!'im a fazer as con- .. 

tonelada. de registro de todo e qualquer na· · 
vio, cada ·vez que se abrir seu registro para sequenles prorogações de prazo. . 
carra~ar ou descarregar ao longo das obras do Art. 2. 0 Ficam revogadas as dlspos1çõcs em . 
snpplmante ou da.~empreza quP. organizar. . contrario. · 

c) 03 passageiros que transitarem nos car-: O Sa. BADARÓ (pela ordem) pede verifica.-
ros da estrada, ~ós diversos viaductos •. ou .ção da votação. 
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Procedendo-se à verificação, reconhece-se 
que o p1·ojecto foi approva.do por 77 Toto:; 
contl•a 32. 

O SR. PR~SID~NTE declara que vae-se pro
ceder as votaçl:íes das matEwias enoori.".J.das 
hoje. 

Votação, em discussão unica, do projecto 
n. 140, deste anno (emendn. do Senado ao 
projecto da. camar-.1. dos Depu~dos, n. 140 c 
do corrente anno, que fixa. a llespeza. do Mi
nisterio da Marinha para o ex:ercieio de 1893). 

São successivamente submettidas n. votos e 
npprovadas as seguintes emendas, que são 
enviadas com o proje~to â. commissão de re
dução, officiando-se ao Senado. 

Ao n. 4. Conselho Supremo ; 
Em vez de 35:215$200, diga-se-36:618$, 

conforme a. proposta. 
Ao n. 12. Al'i>6naes: 
Accrescente-se: Escola. de machioistas do 

Para, 15:ooo$ooo. 
Em vez de 2.920:868$-diga-s(!: 2:935:868$. 
Ao o. 13 . Capitanias de portos: 
Accrescente-se: inclusive f.J augmento de 

25 °/. nos ·vencimentos do pessoal da pratica
gem da. barra do Rio .Grande do Sul. e em 
vez de '256:396$500, diga·3e-268:226$500. · 

Ao o. lll-Reformndos: 
Diga-se_:636:097$336-em vez de-...... . 

336:087$336. 
Accrescente-se ao art. da proposição: 

. Melhoramento, oonservao1i.o e balisamento 
dos portos, 200:000$000. 

Em seguida é o projecto assim emendado 
remettido a commissão de redacão, oflician-

. do-se ao Seuado • . 
· Votação em 2" discussão do projecto n. 20ô 
A, deste anno (do Senado) autorisando o pa-

-gamento do subsidio aos senadores e deputa
dos, e os serviços de tach:vgraphia e redaçãO 
dos debates na prorogação da actual sessão 
legislativa, pelos saldos das respectivas ver
·ba.s do corrente exercício. 

São suBBessivamente submettidos a votos e 
app1•ovados os artigos do seguinte 

P.ROJECTO N • . 206 A-1892 

(áo Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Al't, 1. • O subsidio 'dos senadores e depu-. 

tados, na prorogação da actual sessão legis
lativa, será. pago pelos saldos das respectivas 
verbas do corrente exercieio. · 

'' Pà.ragrapho · unico. f'elos mesmos saldos 
serão pagos o serviço tacbygraphico de reda~ 
ções doS debates e publicações nas duas cas~s 
.d,o-C_Óugresso, durante o tempo que exceder a 

·' éinco·mezes. · · 
. Art. 2.• Revogam-se as disposições em 

.. contrario. · · ... · 

O projecto é adaptado para passar a 3• dis
cussão. 

São sem deb!lte approvatias as r edacçõe;; 
dos projectos ns. 91, 78 B e 23 G. 

Em seguida. o sr: presideute declara. que ha 
um requerimento do SI' . Pires Ferreira, p~
dludo dispensa de membro da commissão rle 
marinha e ~uer·ra, que vai sobmetter a votos. 

Submettio.o a votos, é rejeitado o requeri
mento. 

O Sn.. Pla~ FERREIRA ( pela o,.dem)
Peço a. V. Ex. que consulte ·novamente a casa 
sobt·e o assumpto do meu requerimento ; 
porque e•1 estCJu seriamente impossibílit.adu 
de COntinua\' a fazer parte dn. commlssão de 
marinh:~ e guerra; nã.!l pedi a dimissito por 
meN formalidade. 

O Sn.. PRESIDENTE- A Cama.mjQ. se ma
nifestou sobre o ·pedido de V. E:r. e espero do 
patriotismo de V. Ex. que o.ttenderà ao voto 
da Cama.ra. 

E' suhmetttdo a votação e rej eitado o re
queriment.:J do Sr. Bevilla.qua. pedindo que o 
projecto n. 185, sobre bandeira. nacloon.l, seja 
d.a.do a. discussão independentemente de pare
cer dn. respectiva. commissão, visto como esta 
comrniS$ão até· hoje ainda não deu o pareeet·. 

O Sa. BEVILAQUA. (pela ordem)- Sr. pre· 
sideate, o intuito ua. manifestação da Ga.mlra, 
neste momento, corresponde perfeitamente â 
indicação que vou ter a honra de· submetter 
á apreci~ção da casa. 

O SR.. PR,ESIDEN'TE- O nobre depu~ado não 
póde apresenta.J.• indicação alguma, nesta 
hor-a., só na hora do expediente. Submetti a 
Tetos o requerimento, porque esta é a unic.1. 
hora em que ha. num·~ro n1~ casa. . 

0 SR. BEVILAQUA~ ·Mas V. Ex. não repe
tiu os termo.> do ID::!U requerimento. . 

0 Sn.. PRESIDENTE- Não podia repetir o 
discurso de V. Ex. (Apoiados.) . 

0 SR.. BSVILAQU.A.- Propunha quA a. Ca
mo.ra se. manifestusse de um modo positi>o 
sobre este ussurnpto. 

VozES - Temos as tres discu.ssoes. 
O. SR.. PRESII>E!'<"TE- E:tpuz a materia do 

seu requerimento, que aea.ba de set• rejei
tado. 

Continua a discussão do .pliOjecto n. 192 e 
tem a palavra o Sr. Bellarmino de Mendonç.a 
para concluir o seu . .liscusso. 

(O Sr. João Lopes deia:.a. a cadeira da presi
dencia, qHe e or.cu.po.da pelo Sr. Alcides Lima, 
2• 'lliCd-presiclente. ) 

O . Sr. Bellar~nino de Men
donça continua a justificar as emendas 

.qu~ ap~sentou. 
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A· primeira emenda destina a quantia de 
60:000$ para auxili:1r as despezas da eommis-
~ão estrategica do Parana. · 

ditrerentes as verbas que transportou, e 
igualmente combate n modificação feita. na 
concessão de Taubaté ao Ampar o. 

Mostra que é p.ecisa a quantia prr.posta, 
expondo os trabalhos qne incumbem âquella O Sr. Lauro Muller vaa dizer 
commissão, os quaes interessam intimamente apenas algumas palavras e de~df:l já decla1·a 
o Ministerio da Agricultura o salieLtando a ·que não póde te1•minar hoje, á vista do aclian
importa~cia estrategica., commercial, poli ti- tudo da hora, as observaçoes que t em a fazer. 
ca e a:mcola. r lesses t!·úbnlhos . · Come\~1r:i. '!)Or :.presentar a casa uma 

Após largos consider~çues !'JUe fàz, declara emendiL que lhe parece approvada. de ante:.. 
ser;~ verba pediu a insufficiente. mão, por isso que traz a. assignatura. da maio-

Si pode apenas cs;;a qna.nlio., ó 'Porqne tem r ia dos membros da. Camnra. 
sido · um dos pu;:-nadores dos cortes, e, ·além Deve declarar rlesde logo que não foi o ora
d iss~'. porque conhece a morosidade com IJUe olor quem a rclii~tt c que si o houvesse fe1to 
o governo abre os ~reditos YotatJo:. e conta dnr-lhe-hin outl"J. fórma, dar-lhe-hin. uma re- • 
com o &Lido do e:tercicio pas~ado, o qunL po- dacção ditrerentc,o que não póde fazer IIOIUo
dera set• empregado nos tres l1l'irneiros mezes meoto por lhe ter sido ella entregue nssl-
do exercick•. gnada. 'Pela. maioria dos seus dignos eolle1,"11.~. 

Pass:~ o. justillcar a sua outr;• emenda d~- A emenrtn., embora. te oba •~ sua. assignaturu, 
tiuando u quanti:L •le 22:000$ da. r~spectiva. nilo lhe pertence, pertence à maioria. de S8U9 
verba para. o prolongamento dll linha tele- collegas. 
~·~pbica · da. vi lia de Palmas a União e pura Em todo o caso, si a. forma não lhe parece 
ligar ~ villa. de Goaratuba. á rede geral. iut eiramente n mais conveniente, pensa que 

Em seguid<1, trata da rubrica - . immigrn- não é e não será este o motivo pura qua a 
ção e colonis.'lç·ão. . cnsa negue a sua approvação a. assumpto 

Ex pende idéas gemes sobre ·o assumpto. que merece ser acceito pelo importante ser· 
Confirma as previsões que fizem o anno viço qoe t\ publicação a que se refere o pro-

passado, relativamente à variabilidade do jecto virõ. prestar aó paiz . · 
guantum de immigrantes para cada estado. E' conhecido em todo o Brazil o prejsctado 
Observa que o Paraná recebeu mais do do- deccionario geograpbico do Sr . Dr. Alfredo 
bro dos que entrarnm em Santa Catharina. Moreira Pinto ; talYcz porém não sejam co-

Trata da suspensão qu·~ foi imposta ao co- nbecidos e· não se1:ão, os sacrifícios feitos por 
ronel Accioli de V«SConcellos, enaltecendo os este distincto concidadão para levar a cabo 
serviços prestados por esse funccionnrio no emp,resa que desanimaria qualquer outro. 
e3pinlloso cargo que e!ercia. Não é esta a. primeira v ez qoe vem a esta 

Dá as razOes por que negou o seu voto ao casa a. idéa de publicar-se, por conta dos co-
PI'O,jecto de ilmmgracão chmeza. fres do Estado, nma obra de tão grande im-

Para o orador, o chim é de raç~t inferior, portancia. Comprehende-se que tendo o Dr. 
tem perversão de costumes, afugentara o Moreira Pinto seguido a. sua carreira do ma
imrnlgrante europeu (que nos convem maiE) . g isterio, pobre, sempre preocupando-se com 

O projecto favoreeerà de preferencia os esse trab:llho, ao envez de muitos ontros 
latifundios, com prejuízo d:t pequena lavour:,~, que se preocupam mais com interesses pes
e t rará. a morte do tra balbador nacional. soaes, que não beneticiam deste modo a. com-

Lembra que, quando ainda não havia. cor- munbão, mas que collocam-os em condições 
rente immigratoria para o Brazil, foi repel- :nelbores pessoalmente ; o Dr. Me>reira Pinto 
lida a idéa; agora. ella é inuti!. Concorda., não poderia occorrer as despezas com uma 
en tretanto, éom a revognçã.o do projecto publicação desta ordem. Si os poderes publi
prohibitivo dn.. immigração chineza, pois cos não vierem em seu soccorro, si não · se . 
acho i.sso cont rario ao cosmopolitismo, em- der animação a este trabalho, que é de uma. . 
bora tivesse justificação no ias tincto de con· importancia extraordiuaria, segundo tem 
servação nacional. àffirmado todos os homens competentes gue o 

Accusa. o ministro por não ter feito no re- tem examido, que consideram-r>recioso ;Pal'llf' 
latorío referencia. alguma sobre as desordens quem o compr;o.!sa, ainda. mesmo: em proJecto, 
occorridas na t .strada de Ferro Central e so- si não se dér a animação precisa para uma. · 
bre a crise de transportes em geral. subvenção, comprehende-se que quem mais 

Derende o director da Estrada de Ferro perder,á não serà o Dr. Moreiro Pinto sara o , 
Central, mostrando as ~randes difficuldades paiz ; serão todos que na fa.ltl;; de ~lemento 
que aquelle funeciodnr io tem encontrado, desta ordem ter- se-ha. deixado· de a.t'roveitar 
como s~jam aug mento de trabalho, fa lta de a .occasíão que se ~os depara, para obter a 
material e indisciplina. do pessoa.!. . publicação de um trabalho, que. vem pre-

Combat e o t ransporte de verbas feito pelo eucher'a insufficiencia. de CQnhecimenfos:que 
ministro, que não podia fazer, -visto ser~in t emos mesmo do nosso proprio paiz. · · 
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O orador não diz que o trabalho seja desde O grande alcance da publicação <leste dic-
logo mn:l obr;~ completa. Com l'rehenric-se qur~ cionarlo estâ na obra em ~i, esta na base que 
não o póde ser : n.as é realmente admiravel elle o!rerece á fatnra -civilisação. Nós quel'e
o grào de perfeição a que chegou. sendo feito mos até agora fazer o estudo sobre a civilisa
por uma só pessoa, atravez de 25 annos de ção geral do Brazil e só encontramos uma ou 
trabalho. outra obra muito incompleta e geralmente . 

Mas o orador jà disse que não à a primeira falseada. Lemos necessidade, muitas vezes, 
vez que a Camara occupa-se deste assumpto. para o estudo do nosso paiz, de ir procurar os 
Jà houve em 1883 um parecer assignado pelo elementos em viajantes estra.ugeíres, e geral
Srs. R.uy Barbosa. e Pereira da. Silva, duas mente estmngelros que aqui teem residido. 
competeocias na.materia. Temos um ou outro nacional que se occupa. 

Não sa.be explicar as razõ:~s porque não foi mais geralmente de ·trabalhos parciaes ; não 
adaptado. Talvez por falta de tempo. O pa- temos um trabalho completo, desenvolvido, 
recer da commissão ulém du. autoridade pes- como este. 

• soal dos que o subscreverem, tem o apoio de .Mas, é escusado insistir nas cousideraçõcs 
uma commissão nomeada pelo governo na- que ia fazendo ncerca do merecimehto da 
quelle anno; commissão que, basta citn.r os emenda de que ·e mero portador, por que 

· nomes dos que. a. compunham, para os nobres està. assignada. pot· grande mn.ioria da. ca. 
deputados verem a competcmd:l. dos sigoata• mnra dos Srs. Deputados e o orador está 
rios do parecer. certo de que mesmo aqnelles não tiveram 

Deve responder a uma obserVllç:io que lhe occnsião de assignal-a, não uegar·lhe-hão o 
é feita em tom amignvel sobre a conveniencio. seu voto. · 
ou não de so apresentar como emenda ao Terminará por hoje as ooos!deraçües que 
Ministerio da Agricultura. encotou acerca do Ministerio da. Agricultum, 

o orador sabe que havin. talvez julgar mais 1• porque nikl quer roubar o tempo aquelles 
apropríado e orçamento muito melhor em que que precisam delle no expediente e .2• porque 
se apresentasse isto como emenda. Mas dtvo . roi ::.vis:tdo por Y. E."t. de ·que a hora ter
dizer a quem lhe fez obser~·açã.o, que a culpa minava as quatro. 
não foi ~:~un.. porque depois que tem em seu Antes de séutar-se pede ao Sr. presidente· 
poder este ~dido, ê e~ ta a uoica occasião que que se digo e conservar-lhe a palavra, afim de 
lhe .appa.reca para aprese o tal-o, e não quer terminar as d u:ts consideraçl:ies na p:r:imeira 
que por uma questão mais de fórma se deixe sessão. 
de vo~r.· e~ te anno um 'projecto do orçamento O Sa. PRESIDENTE- Serà attendido o 
daagncultura. . n<>did d b d tad 

Pensa que ó um dos elementos oecessarios . t'V ~ 0 n_o re epu_ . ~· 
até para os que se preoccupam com a immi- A dtscussao fica ad1ada. 
gração, c·om a colonisacão, com a viação "PU- Passa.· se á hora destinada ao expediente 
blica, o conhecimento do paiz em que vive- 0 s 1• s d · l •t a do 
mos. Além disso, JÍót)epre:star um bom serviço R. ECR.ETARIO proca e a 61 ur 

. -ao Ministerio da Agricultura, quando tenha seguinte · 

. de fazer goalquer estudo sobre o territorio. EXPEDIENTE 
·o valor computado pelo signatario e pelo 

autor deste projecto,·não é, Mm póde parecer Offic:ios: 
a ninguem exaggerado, nem vem trazer, e· Do Snr. 1• secretario do Senado, de 23 
de'sde já. responde ao · argumento possivel, do corrente, communicando que uaquella data 
grande accrescimo das despezas publicas. enviou á sancçã.o os autographos do decreto 

A obra depois de · publica.cla, constituirá que crea. oo 4• districto milita~ o Jogar de ao
cinco volumes de formato do Diccionario ele ditar de guerra, sendo a séde na capital de 
Larousse, e custara60:000$, pagaveisem tres s. Paulo.- Inteirada. · 

. prestações das qnaes, a primeira ao iniciar-~ · . . 
· a·publicnção, a segunda quando ella estiver Do mesmo seuhor,da_,~al data, remettendo 

em meio e a terceira ao terminar. . com eme.ndos a prop.osu;~o dost_a C amara q~e 
ora, 25 anoos de trabalho proveitoso, como concede a Companhia P1scator1a S~l AnLer~

. é 0 de uma obra de tal valor e _ importancia, cana os favores de que trata o art. 3 §§ 2" e 3_: 
não são certamente pãgos co.m e.sta quantia, do regulamento mandado observar pelo de, 
nem 0 orador considera uma paga. sinão uma ereto !l· ~38 d~ 17 de dezembro de 1881.-A 
especie de reMohecimento do gov.1rno, o que commtssa.o de fazenda. 
este funccionario merece que o Estado não o Do mesmo senhor, de igual ·data., remetten· 
deixe. a elle e a sua obra. ao desamparo. do com .emendas a proposição •desta camara 

· .. .. Aecresce ainda que não pequeno sera o que fixa a despeza do Ministerio de Jostiça e 
se1,1 trabalho pela .revisão o que ,;e :obrigu, dos Negocios.do Joterior-·'A' commissão. de 

· .aco~panhando a impr~ dia a. dia. · orçamento. 
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O ~r . !levilaqua-Sr. !>residente, O Sa. BevtLAQUA- E' por isso que an- · 
a manifesta.çao ~ Camar3. n~ sessão de hoje .ceava p;u·a q11e o :seu prounucin.n1ento de'fiui
sobre o requerimento que tive a honra de tivo se el!ectuasse immetlia.tamente.,. 
otrerecer á sua consideração,em relação a ool· 0 s c -
locação do projecto do Sr. Valladão, sobre a. R: .mA JUNIOR - Prefiro a questão 
bandeira. nacional na ordem des trabalhos financeira. 
esta manifestação, Sr. pr~idente, é íncom..: O Sn. BEviLAQUA., . sem prejuízo da que
pleta, não versou sobre o ponto que me pare· stão financeira, para attender ·ao aparte do 
ceu devía. ser urgentemente ferido. nobre collega.. 

Em nodo caso, já. se póde concluir ou logi· E, Sr. presidente, si a. infelicidade com que 
camente·esperar desta primeira manifestação esta idéa foi levantada ê ta.l que todos de
da Cama.ra aquillo que eu IJOSSO asseverar a clarado.mente a reconhecem, eu perguntaria 
V. Ex.; que prescrutei :particularmente ao nobre collega o que prejudic•~ mais si o· 
entre a maioria de meus distinctos collega.s, pronunciamento immediato da Cnmarn, que 
isto é. a reprovação desta idéa com tanta in·· póua ser feito em um minuto, por meio de 
felicidade levantada. no momento actual. umo. rnpída votaÇt'io, ou os graves inconve
(Apoiaà~ do Sr. JJiony_~io Cerque ira). nientes que S. Ex. tem observado em torno 

Eu d1sse, ·Sr. pres1dente, e quero ainda desta. questão, a respeito da qual todos deve
manter-me no proposito de não descutir os mos fa:?..er votos para que não se nccentua 
erros que forão comettidos em prolongamen· ainda mais as cooseqnencias ftJnestas ,que 
tos da apresentação desta idéa.. della poderão dema.nar ~ ! . 

Pedi a pala.vra. unicamente para. fazer um Pelo que já se bu. passado e t'acil pre-. 
appello a.o nobre colle,"ll. pr .. ponente da. trans· vel-as ... 
formação da bandeira nacional e á honrada. E, Sr. presidente, vem a pello recordo que 
oommissão de legblacão, constituição e jus- não e praticando um erro ainda maior, com
tiça. . mettendo um erro capaz de consequencias 

A S.Ex eu :pediria para que não prosiga no ain•la mais desast,•osas. que se pretenda de
caminho quecomta.nta.infelicídadeS. Ex. co- longar o pronunciamento do porler compe
meçou a t rilhar. O processo que S - Ex. ado- tente, uni co competente nesta . que!ltão ! 
ptou, estou certo que S. Ex. mesmo já reco- Sr. presitiente, confesso pesaroso pela con
nbecerá. quão errado foi e quanto e suscepti· sídernção que m~ merece o nobre d13putarlo re
vel de desastres e de desgostos para S. Ex: presentante por Sergipe, que levantou esta. 
mesmo, para a Ca.ma.ra. e IJara. o seu honra· Idé ; ~. 
do amigo o chefe do Estado e finalmente para Mas devo ser fra oco e coherente · oom os 
a Repílblica.. .. meus precedentes nest<t Camara ou fóradaqui; ·· · 

O S:a. DioNYSIO DE CERQUEIRA-Morre de devo manifestar com franqueza a S. E.x . a 
ma.l de sete ~as. in. pressão que me causou o projeto novo que 

OS S. Ex. eogen<lrou para. salvar o primitivo 
· R. BEVILA.QUA-Creio tambem, como 0 que S. Ex. reconheceu perdido, condemna,do. · 
nobre deputado que me honra com o seu 
aparte; que a opinião nacional legitimamente Esta. indicação que considero-a só por um · 
reiJresentada nesta. casa, especialmente- na. excesso de beuevolencia. e deferencia. a. mesa 
convicção do proprio proponente-ha. de re- a.cceltou,devia. ser examinada. quanto antes dos 
pudiar o projecto, na occa.sião em· que fôr apre· fastos ar~llivos da commissão ae constituição 
sentado á sua. deliberação. e legislação e justiça.. Esta. indica.cão absurda 

Eu iJret'ereria que o fosse quanto antes, por- propondo, embora expressamente contra. a. 
que a meu ver uma questão como esta não Constituição, que a Ca.ma.ra. estabeleça. por 
deve, não IJÓ<ie sem gra. ves inconvenientes todo o paiz um plebiscito sobre a conserva.-

. ser adiada. O pronunciamento devia ser feito ção ou modificação da bandeira e uma origi
já para que a nação não ficasse sob a. amea.ça. nalidade estravagante qu~ tem, t&da.via, uma 
de que a r a.ma.ra. permittirá a mudança do unica. utilidade. 
pavilhão nacional, permi.ttindo assim que se Sim, Sr . presidente. bem prova este facto 
forme o conceitQ de que o criterio do l~oisla- 0 estado de espírito do nobre representante 
dor é tal que a bandeira será hoje uma, e· por Sergipe. S. Ex:. comprehendeu. emftm, 
amanhã serà. outra.,· e dP.pois serà uma que tinha commettído um gravíssimo erro e 
terceira, e assim por deante á. medida que as em vez de dirigir-se por este caminho aberto · 
legislaturas se forem succsdendo nos per:io- . e franco, d!'.Spido completamente de urzes e 
dos constitucionaes futuros, à ml!dida· que os · que we pa.rer·e mais compatível com a ·nobreza. 
Presidentes se forem succedendo da· cadeira de seu caracter a elevação de seus senti· 
.presjdéncial. . • mentos ; em ·vez do meu honrado collega. de 

0 'SR. DIONISlO DE CERQUEIRA - 0 lJOVO representação e de alasse reeua.r do seu erro, 
con1ia. mais no criterio .da ca.ma.ra. desde que . reconheceu o ha..ver · comme~do · 
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errare humatnnn esl. . . em vez disto a.gra.- possam excitar os animos, infiammar a opi
va.ncfo o bom conceitQ em que S. Ex. merece nião nacional, pergunto, repito. qual .a con
ser tido por toda a nação, S. Ex. vem propor sequencia natural a que iremos chegar!· 
que a Camara considerando-se incompetente, E' que amanhã sobre qualquer outro as
·mostrando não conhecer a Constituição que sumpto de tanta ou de menor ·gravidade, a. 
ella. pl'opria elaborou... · Camara poderá ser acoimada de incempe-

0 SR. Ivo Do PRADo-Não está decidido ; tente para resolver a questão e se exigirá 
isto é uma opinião individual de s. Ex. com pleno direito o pleliscito, unico ·com-

petente para bem a a.usculta1• a opinião na
O SR. BEV!LAQUA.- .•• pois assim proce- ciona.l!! (Apoiados) 

dendo a Camara não pa.tentiaria ao paiz in- Pergunto, Sr. presidente, si está nos in· 
- _teiro e ao mundo que não conh<>ce a. Consti- tuitos patrioticos do illustre deputado · por 

tuição que ella propria elaborou, e promul- Sergipe levar-nos até esta inovação que a. 
gou si acceita.ndo a. tal indicação esta.bele- Constituição não consagra, e rasgai-a. de uma 
cesse este procedente t! vez paro.wder generalisar e sys~a.tisa.r o. . 

O SR. CosTA Jm;IoR-A commissão já delí- nova moáa.!! 
berou a. respeito~ Devo di1.el-o, Sr. pt'esíden~. nã.o tenho 

o SR. BEviLAQUA-N"'ao; e eu estou·a.ppel- illusõcs sobre esta.<; divagações tbeoricas que 
d se apresentam com o pomposo nome de sobe~ 

lando para a com missão de justiça. afim e que rania. popular, e ri,.orooa.mente representàdA 
d~ quanto antes pa.Pecer fu.lmina.nte contra. .., 
semelhante pretenção. por uma cama.ra- • • • 

A Camara, Sr. presidente. não póde a.bso- O SR. LAURO MULLER-Pois eu tenho. 
luta.mente acceitar a indicação derivativa. do o SR. BEVILAQUA-N"aotenhogra.nde convic· 
nobre deputado por Sergipe ! ção nem enthusiasmo pelas theorias a que 

No entanto eu devo confessar que si o pro- me referi e em questão de voto tenho prefe
Qesso que S. Ex.. apresentou fosse em outras rencia.s J>ela. qua.lidade mais do que pela 
condições, seria acceitavel não só por mim quantidade, mórmente em a.ssumptos como o 
mas por todo o paiz, isto é, si aquelli indica- da bandeira de uma nação. 
ção fosse compa.tivel . com o nosso regimen Mas tenho patriotismo bastante e compre-
constitúciona.I. . bensão sufllciente do meu dever de cidadão. e 

Po.is COJ?prebende-se que e~ um reooimen patriota, para subordinar-me a. risca, a.lettra 
presideJ?.Cial de ca.mar~ exciusJva!Dente orça- do nosso pacto fundamental ! Neste cáso, o 
menta.r1os todos os proJectos de le1. . • · unico competente e soberano, para resolver 

· O SR. Ivo DO PRADO-Isto não está. de a.c- todas as questões que possam no pr~nte e 
·cardo com à Constituição. no futuro ser aventadas é o Con, ressb . N~ 

o SR. BEviLAQUA-v. Ex. queira. ter a bon· C!_on~l emquanto reger-nos a a.ctua.i. ConstitUJ-
dade de me prestar attenção e v~rificarà. qu_e ça.ocOil,lprehendo ate onde podem ir os éch~ 

, .. o a. parte com que . honrou-me nao tem cabt· e repercussões das manifestações populares, 
mento algum .. · quando exponta.neas mas· isto nunca ·permit-
. O SR. Ivo DO PRADO-Chamando a Camara . tirá que criieriosamente, dentro da; lei, um 

. , exclusivamente orçamenta.ria ~ deputado, mesmo sem o caracter particuJa-
0 SR. BEVILA.QUA - N"ao disse tal· disse na rissimo do nóbre collega por Sergipe, seja o 

hypothese do regimen presidencial erit que a primeiro a provocar estas manifestações •. ~
Camara. fosse exclusivamente orçamentaria... meçando pela. fo~ça armada, pelas gu~rmçoes 
. Nesta hypothese teria pleno cabimento a in· todas, sobre aquillo que vae .ser obJecto do 

~:~ · dicação do nobre deputado por Sergipe, porém seu exam~ l . . .. . . • 
:r:< . wm a. condição essencial de ser extensiva a Sr. p:es~den~ e ~gr:avar Muda ma.1s este 
:·;·, i ';todos · os projectos de lei, a todas as delibe· ~rro ,a.. mdu'll.çao noVlssliDa. do nobre deputad?, 
.~ :: · ·tações de importancia transcendente como Isto e. mcontestav~ e bast;an~e para que S~J& 
:>}·:.··esta · · repelida. No caso mveros1mil de a.pprovaça.o, 
~:;.·. :~· 'Nesse regimen que infelizmente não é o se~ ag~ava.r mais o err:o priliútivo ~o pro
;'~ ···:·ãclUaJ, que não é o que esta.belece a nossa jecto, cu1as ~nseq:nenCJas, Sr . . Jlresldent.e, +:: COnstituição, eu .acompanharia com muito V .. Ex_. nao pode de1Xa.r de sent1r de ser o 
:;;:::: :.::~ .~to a. S. Ex. e dar-lhe-ia. o meu voto com pr1me1r0 a lamentar! • 
~~. /,}~ ~aior satisfa.cc;ão. . . o SR. LAURo MULLER. - E' gestação in· . 
,:.; ~ . · ; ··Pergunto ao meu · nobre. collega. que se nutil ... 
:? ·:: esq~eceu .~o )amentavelmente, ~is uma. . ·c _r ·tu não. 
:;;;:: :vez~ da .. COnstitmção e .do devotamento ·que ~ ~-. Dror-.-ysm ERQllEIRA. unu 
~r;,~. ·~~ve~·nepubliCil, . p.este :periodo em que preJUdiClal ! · 
~~~~·:;~~~}~~an~.;:'l~ue~ ·11.u~ ~~e O SR. CosTA JumoR - Um pouco ·.pueril. 
~~:c:·-'·::.... . . :: ........ :.:- ~ . 
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o sa. BlmLAQUA- Eis ahi Sr. presidente manter, wda.s ella.s estão representa4as na. 
0 mustre coll~ga po~ S. Paulo e:xtet·nando bundt!irâ actue.l. .. 
ma.i. um conceito que . • o SR.. CosTA JuNxoa-Menos ordem e pro-

O SR. cós. A. JUNIOR. - · N'"ao e so'bre a, atti- gresso que a tvrna. fóia. • . . 
tudé de ninguem; é sobre a. qnest<io da. ba.n- o SR. BEVILAQUA - Perdão, mas V. Ex. 
deira.. Pura. mim é uma. que3tão pueril. ob~rva i-to como um facto isolado, uma. qtie· 
o Sa. Ivo 'OO P.aA.t>O dá um aparte. s~o ·!e gosto ~thPtieo, que n~o. póde pJ"t?du-

.. . · . . 0 · b d t c1 z1r r egt'>1 e mm :o m~nos expr1m1r as a.splr'!o-
O SR •. Br.JyrLACQUA- no re Pp~ a 0 l ç :es que o no:·re dl'putatlo, patriota, pro· 

ebama. pueril, n.a.tura.lmente por ter a.lb~ma. gre sista illustra.do como é, tem forço~mente ... 
rousa subentend•da no seu peosamPnto. Um ' . . 
dia. destes, um nobr<~ deputado por s. Pa.u·o O SR. proN_YSIO 'OE CERQUEI!~-A.-"'E depo1s 
tamb m di-se-me qne esta questão de.ordlim e tod.n~ .os clllada.os t·e~ obr11->a.çao ~e acl1ar a 
proqré,·s . na. nossa. bandeira. não devia ser ma- bandeira lia sua patl'HL ma1s bomta. <l:e que 
teria. de discussão, porque era ate l'id:culo!._.. tocla~ as outras. quaesquer que ellas seJam. 
Fstra.nbei ouvir U!Ua. phrase na apparenc1a o SR.. BEVILAQUA.-Apoia.do; esrou de pleno 
tão as, era, dog labtos de uma. pessoa a. quem a.ccôrdo c-om a opinião do nobre deputado, 
estava. acostumada. a aca.t.ar p ·lo seu nun~ porque ella desenvolvida segnitlca. isto: A 
desmentido criter\o . Pedi-lhe que m~ ~xph- bondade de t·.m povo não e C·•mO um mo~el 
ca3S8 melhor o seu pensamen o, e fo1 JUSta.- ou um objecto nrtistico que fica a li:erdade d.e . 
mente por. um destes p~nsamentos subenten- qualquer ci4ladii.o, de qualquer artista. modl· 
didos que S. Ex. explh.:ou-sedo m4,d· l completo ficar .. u transforma•·· conforme a. e&pa.ctda.de 
e pa.\'3. satisfaze~ ~s mais exige~tes. _Disse-me de suà ima.rinaçã.o invent1 ~·a; bandeh•a, Sr. 
S. Ex.:-Acho rl<h~ulo porqu • 1sto nao é ~1ma presidente, é a consequcncia de um facto ex· 
questão de bandeira ; toda a gente que tt ver traordinario, bandeil·a. é a. consubstanciação 
OO!n·s··nso não pôde deixar d3 querer oroe~ de umn revolução, e V. Ex. Sr. . presidente 

· e progresso. E' uma. ~pu-ação ge~l qu;1 ate sabe que a>~ revoluções não se fa~em com a 
deve estar subentend1dtt E por IS.'!O e que mesma facilidade com que ~e as;n~a.m dous 
S. Ei. achava ri~i~nlo ! Eis ahi o pensamento ou tres pt• .jectos por mais ~l0va~o que s~ja. .o 
daquelle nosso d1stmcto collega. ; e ~":s• ou certo pensament(l que ell:.>s cuns1gnem, por m}lB 
de que é por um .destes sul:!entendu.los que o sel'ias ou mais futeis que sejam seus dlS
nobre d<·putado por S. Paulo me deu o seu tinos t 
aparte. _ . Quero terminando, Sr. presidente, mais 

Resumindo, para. não abusar mais da. ben~- uma ~·ez fazendo a.ppello ao meu nobre col· 
volencia da. C•ma.ra. ; vim ã. tribuna.. em pl't- lega proponente. que não prosiga. no caminho 
meiro lo,ooar. convencido de que a manif stação ~rrado e tortunso que te•n tt·ilha.ao para. faci-' 
da. Cama.ra. pelo voto de hoje, embora in··om- .litar ou par<~. possi · ili ·ar, no pensam1>nto de 

· Jileto. não póde deixar de ter a. interpretação s. Ex. , a, passagem deste proj cto quenão 're· 
q~e lhe dei, i;.to é, a .sua .reprovaç.!o, a. sun presen•a de forllla a.l6U~a os s:mtim~ntos re· 
discordancla. da. \'0!1.\'emt-ncta., da. _!'azaO de sPr publicanos nem os senamentos de md~p~~-
de aventar-se !'emelha.nte qu~~tão ; em SP.- d ·ncia. que . · teem sido o caractertstlÇO 
g,undo loga.r, · persuadido, como estou,_ que principal e mais elevado d~sta Camara.. qUIJ.!!~ . 
deyemos quanto :w~es _dar uma. so.l~- ao ao quer que sejam s~u~ llesVIOS, quaesq~er .que 
Jialz, a. nobre commt;ssao de const1tuu;ao f11ça sejam os vi cios ongmaes que lhe q uell'a.m at
um pequeno esforço e dê-nos seu pare ... er tribuir ! . . 
quauto an.tes em. rt-lação a ~ndica.ção do n.ob re Mas runda devo, já que exteodi-~e u~pou~ ·• 
deputado pelo estado de Se:.prpe. como me~o .de co além do proposito co'm que sub.t ~ trtbun_~~ ·, 
.re:-olver a. uiffi~uldad~ . e tiberta~-nus do ~m~o fazer ainda. um a.ppe lo e esse ~ tmpren~_ ..... 
triste e mesqmnho, alem de noCLvo que íttrao ~r p:·esident~. com gran !e satisfação P~. ·. 
dt DÓ$ no estrangeiro. mim, e porque nã.o ser J'r\).nco até o fim~-: . · . · 

O Sa, DtONYSIO DE CERQUEIRA.-Para. servir o SR Ivo DO PRADO di um aparte. 
de p•·es~ito a.o d·· enterro do progresso. 0 ·sa. BEVlLAQUA.-Excedendo mesmo a. . 
. o SR. BEVILAQuA.-:.Para servir ~e pre~ minha .exp~ta.ti "<L tenho oLs·orva.do e CO!fl;·o ·. 

~·tt<> ao enterr·o do progresoo, como mmto bem maior· prazer. com maior sa.tisfa.ção f~ J~S- . 
diz o. ~en nobre collega, que me honra. com o tiça á. correc~.ão de con~ucta. .da.. quasi tota- , .. 
seu !ehz aparte. . Udad~. da maior parte da. unprensa. · desta. ·:-. 

E' a. perma.n~ncia da actu.al band~1ra que capital especialmente. !l dos estad~s, se..~~~ ' 
mantem da antiga. turlo aqml~o que e compa.· creio, sobre esta quE:!':tã.o ... · .. . . · :" , .. 
tivel com 0 ~i~en rcpuuhcano;. todas. tl$1 0 SR. lvo 00 PR • ..no-Dá. um à.'plltte.~. ~ 
recordações· htstDt·lcas que a. ba.ntletra. a.nt~ . . . . · · . . . · .: . · ,. ·. · · '. 
poderia c~ig.oar e que. era. um dever nosso. . O SR. BEVILAQU.A.-;-V E< agora o.:nolll'e c.oUeg& ·;. 

catQan· v. ·v. · · · '13 · 
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que me interrompeo inoportuname1,1te, per
mitta.-me a. expressão, com St!U aparte ; vê 
que o. meu·' }lensamento e muito dlversó da
quelle que par2ceo a S. Ex. 

A correc:ção da. imprensa, a meu ver, tem 
consistido justamente na attitude de especta
tiva. digna que ella em geral tem guardado 
sobre esteassumpto. já. que não preferio to
mar-lhe a. defez-a com calor. 

V. Ex. não e alheio ao que se tem pasSa-do 
e sabe perfeitamente que a imprensa. pode
ria. deicbar de guardar essa. orientação que 
~m sabido manter na questão e com as ar
mas de que dispunha, que lhe foram forneci
das, poderili, si quizesse utilisal-as, aggravar 
o movimento d.imcultoso da nossa. patria. . . • 

O SR. COsTA. JUNIOR-A imprensa está. tra.
ta.ndo de cou..<:a.s mais pratica.s. 

O SR. BEVILA.QUA-E' por isso que apro
veito a. otocasião para manifestar os meus 
sentimentos de satiSfação e de gratidão, mes
mo ; pela. conducta. que teem tido a imprensa 
sobre este o.ssumpto, e devo ainda manisfes· 
ta.r o desejo e a. confiança. de que ella n.tê o 
despacho final continue a manter-se firme 
com a mesma dignidade cnm a boa orienta
ção ! (Muifo bem.) 

O Sr. Urba.noMa.rcondeslem
bra. que ba poucos dias teve occasião de ver 
publicada a. lei n. 85 de 20 de setembro .deste 
a.nno, e d~e então ate hoje ainda. nã.o teve 

·' · oecasi.ão de Ieva.nta.r em nome .do seu estado 
um protesto oontra a promulgação dessa. 
lei. · 

O estado de Rio de Janeiro está habituado, 
·desde o principio da federação. não só ás injus
tiças do Co~resso constituinte, como a in
di1ferença .do Congresso actual; mas ainda. 
tiii.ha esperança de que o Vice-Presidente da 
R.epublica oppuzesse o seu veto a essa lei que 
-éontéin.no art.l5 §24A uma disposição, pela 
qtiál se revoga a Constitui~.o. dando a a.m 
eàta.do competenci:~ para. legislar sobre cousa.s 
de .. territorlo d~ estado differente. Os ma.na.n
ciâel!. 8 que se refere a. lei, se ~cham situados 
em territorio do Estado do Rio. e são: Rio do 
'o-tiro, S .. Pedro, Santo Antonio, Colomy, Boa 
Esperança, Macuco, Brava, Serra Velha, etc. 
e se acham em pleno Estado Federal do Rio 
de Janeiro. · . . 

Não estranh<1 isto. O estado do Rio, sempre 
que-tem estado em conta.cto com a Uniã.o, só 

:. · , · tem tido decepções, e basta. attender a que elle 
até sérve para. deposito dos indivíduos mal 
comportados · que pertlil'bam a tranquilida.de 
publica .n~ Districto Federal, como agora si 
~ fazer-em ·terr:iwrio do município da Pa-

·~-~ 

I 

··:.:···· 
_....-ja,byb& do Sul. · · . · 

Quanto a. t>Ste -reSnlta.do que ·aponta. á Ca
~J~~:~:~_ :·~~to _ji~~o 

I 

i 
Congresso Constituinte o orador demon..~trou I 
que não podia. constituir estado independente · 
um territorio que não tinha nem agua., nem I 

producçã.o · de alimento", que devia viver 
sempre como um parasita e cuja unica. ex~ 
JlOrtação tem se limitado, por ora, á febre ama.
rella. 

Accresce ainda que a Estrada do Rio do 
Ouro tem 77 kilometros, dos qua.ea 23 no 
Districto Federal e 54 em territorio do estado 
do Rio; entretanto passa ao Districto Federal 
a administração dessa. estrada ! N<io, porque 
é essa e::.-trada do numero da.quellas que só 
podem pertencer á. União, portanto ha. incon
stitucionalidade. 

Além disso no município de Maxa.mbomba, 
muitas Iocalida.des são a.bastecidas pala. aguados 
mesmas mana.nciaes, tendo entre&aoto de fii!l.r 
subordinadas ao District.o Federal, o que f~ 
pelo menos vir á. lembrança de CJ,Ue no tempo 
da. monarcbia. si respeítav.~ ma1s a autono
mia. d:l.S ca.mara.s municipaes. Pa.ra. ter a.gua 
terão que· peilir venía. á munícipa.lidade do 
Districto Federal, as povoações do Brejo, 
lguassú ,S .. JoãD de Merity, e toda a população 
á. margem da Estrada de Ferro do Rio do Ouro. 
Pe1~gnnto si o município de Igunssu já. per-
tence ao Districto Federal. · . 

Contenta-se am levantar este protesto, em
bora. humilde pelo representante que o f!IZ, 
contra. o assalto que mais uma vez a. União 
acaba de fa.zer á autonomia. di> estado do Rio 
de Janeiro. (Muito bem, muito bem .) 

O Sr. Ivo do Prado jaslifica e 
manda a. mes.'\ um projecto de lei que tem por 
tim crea.r e rog11lamentar o ensino proti;
sional, tão completo quailto possível, em todOi 
os differentes ~tad.os da Republica. 

Compromette-se a fnoda.menta.l-o, como é 
preciso, logo que p~ra. isso chegue a occasiii.o 
opportuna.. 

E' lido e fi~ sobre a. ~sa para. ser oppor· 
tuna.mente apoiado o seguinte projecto: 
·o Congre.s,;so naciona< decreta : 
Arl. 1.• Fic1m crea.tias nos estados de Ser

gipe e Maranhão duas escolu.s de agricultura 
e zootechnia. . · . 
. A escola que for estabelecida no estado de 

Sergipe terá a denominação de Escola .4griso· 
la do ENtado de Sergipe. - · 

Art. 2.• Haverá em cado uma; das · escotas 
.um curso geral e dons especiaes. 

§ 1.• O ensino dQ. curs~o~ geral sérã, dividido 
nas se~uiutes secções: · 

l•,mathematica. deode a.rithmetica até meca· 
nica racion~l, topographia e desenbos. corres-
pondentes a. secçã.o ; . 

2a, pbysicil, cllimica. mineralogia, meeaniea 
app~icada hydrauliea ; · ·. 

ga, astronomia e geodesia., . stereotomia, de-
se~9. de ma.êbilla.s'e geograpbico; _.· . • 

. ~ . 
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4~, ana.toni:J. e physiolog-ia, boti\Uica c zo- gues FeYnancles.- Homero Baptista.- Andr,J 
ologia, geologia e P'lleontolog:ia, deseohos cor- Pimentel.- Ca~imiro Junior. - Milton . ...,.. 
re3pondente.s à. secção; ·· Vi~gilio Pessoa.- Nogueira Paranagwl.-

;se., physica industrial, chimica industrila., Cant'l"o.-lnrlio do Brazil.- Cotúo Carl@o. 
resisteru::ia do'" materiaes, motores em geral, - Uchôa Rodrigue.~. - A. Montenegro. -
estradas de rodagem, e~tradas de fert'O, pon· Paulo Argotlo.- Alpicl.io Barbosa.- Otiueira 
tes eviadnctos; ValuulJZa.-llfatta Bacel/m·.- B. Carneiro. 

6a, architectura, direito admioistrativo, -Retumba. - Pires Ferreira. - Cesario 
economia. política, desenllos col'respondentes Motta.- F Badaró .- Diony·io Cerqueira.
a esta secção e a anterior. Alfredo Ellis.- Al~es de Castro.- l.ui: de 

§ 2.• O primeiro dos cursos especiaes ou o Anrlrade.- Mursa.- Rodrigo de Farias.
Cikrso de agronomia serà dividido nas seguin- Gouça!o de Lagos.- Tolenti~o de CctrTJalho.
tes secções: Jose Mariano.- Glioerio.- F. Simas·- Lo· 
1", decim<tzia, chimica, biologia, chimica. pes Trovao.- A. Guanabara.- Medeiros.~ 
ngJ•icoht, techoolog-i~t ~1gricola; Horacio Costa.- S. S. Med.•ado.- Je~uino 

2•, agriculturl~ gero. L o aspeci 11, en~enhn- (le .<\Umqusrque.- Garr.ia Pires.- .Martinho 
ria rur.d, pructi~ de machinus a.gric:ol11~; Rod.rigu~s.- Novaes da Mollo.- Pauta Gu~ 

a~. hoJ•ticultdM, nrborlcllllUI'l~ fructlf~rn, 711rl1'11C,~ - AnfJ''Sio FiaMo.- J. A~elar-.-
sylvicultura. AlllaydtJ Jtmior.- Leandro Maciel.- Fur-

4a, ecooomi" rural, !CJgi:~ln~ilo rural, dosa- quim Wcrn~.lt.- Pf'isco Paraíso.- l,qnacio 
nhos correspnnd~ot'l~ no cnrso: 'fosl<t.- E·lttardo Gonça.ll)es.- Ba~o de Scro 

§ 3.• O se~undo curdO e~po~io.l ou o curso Marcos.- F'taracisco d6 Mattos.- Alcides 
tle zooteahni.:. se1•á Jiviuldo n:lS sagulntes ~i111a.- AugtWo Vinl1aes.- Fraraça (ÃI'Ila• 
sccçOss: . ~~o.- Julio dtJ Castilhos.- Anronio OlyntluJ. 

1•, an:\lomirJ. e physiologiCL comparnd11.S Frtlcs da Cru:.- Cassiano do Nascimento ..... 
dos n.niumeil Llomestiaos; Joaquim PBrnambuco.- Thoma~ Flores. -

z~, zootechnia g-ernl e espacl;ll f~Jrro.~ens; ./DIIO d6 Siqueira.- Gonçal-oes Chav_u.- Ma-
3~, patllología e thempllUticn. apptacndas l"Osl Fulgencio·.- Aug•Asto Freire. - Santos 

aos auima.es domestico~, zoolo:nia, syderote- Pereira.- Pereira ele Lyra.- Lauro Mütler. 
chnia; - F. Schimidt.- Carlos Campo~.-]O$e Be~ 

4a, engenharia rural com applicaçã.o ás ar- uilacqua..- Erico Coelho;.:... li:pitac:'o Pessõa. 
te> zootechnicas, er.onomia rural C<>m appli- - Sà Andraie. - Raymnndo Bandeira. -
cação ás artes zoothechuicas. legisbcão vete- A;eredo.- J. Ourique.- Frederico Bof'ges. 
rinaria, desenho; correspondent ~s ao curso. -Urbano Marcondes.- Julio Mesquita.- S •. 

§ 4.0 Havera, além da~ aulas theoricas, au- fo'leury.- Curado.- Juuencio de .Aguiai' • .-. 
las pa•tl.ticas e g•tbinete; corra:~poadent~s ás ne- Sampaio Ferra;.- Bellarmi110 Mel1donça,..;.;.. 
cessidade~ do ensino, bem como as eotaçoes Gonçal"es Ramos. 
agronomicas precisas. y · t 

§ 5.• Será f<~cilitada a todas as pessoas a ·eem a mGsa as segum es 
frequencia.-das aulas theoricas e praticas,. in- Dec~araçl1es 
dependente mente de matricula anterior. 

Art. 3.• E' de competencia das respectivas Declaro :'{Ut! votei contra o pr~iecto n. 206 
congreg?.ções organizarem os progra.mmas do Senado; autorisando ·o pagamento de sub
disciplinare!! do ensino, desde que não ~ja sidios a senadores e deputados na a.ctual pro
prejudic::tda. a dispo5ição das matarias obser- rogação da sessão legislativa. 
vauas no artigo antecedente. · · Sala das sessOes, 24 de setembro de 1892.-
. Art. 4.• As congregações das escolas ex- Seoerino Vieira . . 
pedit'ão, de accordo com os l'egulamento5 em o3claro que votei a favor do projeeto n. 
Vigor, os seguintes diplomas, além de oatros 85 deste anno1 autorisando 0 governo a rever 
que julgar de couvenieo~h: as tabellas ílos vencimentos dos oftlciaes 'da 

_1•, o de engenheiro, agronomo e zootech- arma.da e das Cllasses · :mnexas e a. reformat .o 
mco a quem tiver o curso geral e .ambos os cónse!ho N11 va.l. · 
cursos especiaes; Sah das sessões, 24 de setembro de 1892;.._ 

2", o de industriai ca.mpestno a quem tiver A~ttonio Aze,•edo. . 
fraquentado as aulas de ensino pratico e em 
exames posteriores ~ovar ter os reque5ttos Votá.mos cootm o. projecto n. 144 A desde. 
exigiJos pglo3 regolameutos em vigor, para aono, permittiado a. entl'ada de immigrantes 
tal fim. · · chinezes e japooezes. · 

A t 5 F. .. d' · S,l]a. das S3Ssões, 24 de setembro de 1892.-
. r . .o lClm revoga•.o.ns as l:ipostções IJra:ilio dos Sllntos.--Mursa~-Ce<nr•o •~oi4A. 
em contrario. ·~ • ·~· .... 

Sala das sessõJs; ô de setembro de 18{12.- Epílacio Pessta . ..,... A. AzeJ.edo. . ·. 
luo a_o, ~o.rJ.o.-: F.eUsbeJ,lo -Freir~.- Rodri." .· ·;Declara ter :vot~o oontra. ~-permiSsló·parà: . 
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: introdozir-se no p:1.iz immigl'<~ntes ashtico, e Francisco e S. FrfLUcisco e Jacu, abrindo pal'a 
est.t va persuadido d& subsistir o req ueriUJen to ess ~ fim 11 nectssar,o credito. 
para ser feita vot~ção nominal. A1·t. 2.• Revogam-se as dis[)OSil)ties em eon-

Sala da~ sesSÕes, 24 de setembro de 1892,. trario. · 
4" da. R.epublica.- José Be~iluqua. Salu. das commissões, 24 de setembro de 

· Vão a imprim1.·r as seauintes 1892.- L. Ji'ilgHeiras.- Froes da C?·uz.-
~ Alcides Lirna. 

REDACçõEs Vae a imprirnir para entrar na ordem dos 

Do p1·ojecto n. 1.80 de:1892 

O Congresso Nacional dec:reta ~ 
Art. 1." Fit:a. relevada a D. Carolina Lui~a 

de Oliveira. Pereim Pinto, vinvn. do tenente 
. reformado do exercito João C;~rlos Per·eit·a 
Pinto, a prescripl,'ão do rempo decorrido desde 
14 de dezembro de 1869 a 28 de agosto da 
18i7. para o recebimer1to de mei1.1 !>OH(' du
rante este lapso de tempo, iL razli.o de i$ men
saes. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
oolltrar·ro. 

Sala. dM commi~sões, 24 de set~rnbro de 
1892.- Fr·ões da (:ru;:.,- L. JfUgueirru.
Alcides Lima, 

Projecto n. 188 rle 1.892 

O Congresso Naoional resolve : 
Art. I.• E' o Purler Executivo autori7.arlo 

a. abrir o credito necessario para indemnizar, 
. no corl'ente exercício. o Sr. Augusto Fr 'n

cisco Maria Glaziou, da qua.ntiad.~ 9:425$144, 
import!!-ncia de desp~zas rei tas· na eonservução 

· do jardim do CilffilJO da Acc!am"'ção, (PraÇ<.~ 
du, Repu blica.). 

Art. 2.• Revogam-se as dispo"icões em 
contrario. 
· . Sala das commissões, 24 da setembro d" 
189Z.- Frõesda Gru3,- L. Filgueiras .- AJ-

' cicles Lima. 

Do projecto n. 189 de 1892 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l.G O Poder Executivo fica autorisado 

·a. conceder ao c;tbo de esquadra reformado 
Joã.oCoelllode Mello um9. pensão de 500 reis 

. diarios, sem prejuizo do respectivo soldo. 
. Art. 2: 0 São revogadas as disp.Jsic;ões em 
contrario, 

Sa.l(l. das commissões, 2! de setembro da 
. 1892.- L. Filgueiras.- Frdes da Cru~-
·.Alcides .f,ima. . 

Do projecto n. t97 de 1892 

O Congresso Nacional d,ecretn.i 

trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 202 A-1892 
.-1t.!torisa o go,erno a mawlar reformar os 

ca!ctdos rl'!jin·e,..les àr t·p~se,.to.1nri"s dos ex
$CcretQrio e sub-.•ccreturio dtl F<lct.tldwle de 
Jlüdicrna da Bahia, Drs, Cillçin,t.to Pinto 
da Silva e TllotntlZ de .~1quino Ga.~pa1•. 

A commlssü.o rle fr\t.en In. G indll>lrh, tGnrlo 
examinado o prujecto do Sen:ulo, ~ub o n. 202, 
qu{) untor·i$11o o j.l'ovar·oo a rerot•m n• os calculo~ 
rtlferente,; us aflo~aut,~drm .a do11 secrllta.J•io e 
suh·~ecret<t rro d~ ~·aaulrJn,le da Morl1cíua u11 

Bahi~, é ria parecer que o mesmo pi'Ojecto sejo. 
a O[Jtado pela Camwa. do:1 iJeputadu~. 

Sala dm1 comnJi~~Oi!S, 1?4 de setembro de 
1892.- lllursa, p!'e:sldente.- Thomaz /Jel{ino, 
J•e!ator.- BeUarm.irao · Carnei.,.o.- H•,ra.cio 
ilista.- H<Jmero .B.Jptista.- CO$ ta Jut~ior. 

N. 202-1892 
(Dr; Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l .• !<;' o govl:lt"no autorzsndo a mandar 

reform·{r os calculas rd'ez-ente;; ils apo~eota.
çõ~s nos ex.secretario e ,;ub-secretario d1L Fa.
culdade de M..,dicina da B::hia, Drs. 0incinnto 
Pinto da ~ilva e Thomaz de Aqulno G~~par, 
pa.m. o fim de con,íder<~.l-os ap(•s,·ntados com 
todos os vencimentos, de accordo com a t!l.
bella eutão vigente. 

Ar.t. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 
S~nado Federal. 17 de SP.tembro de 1892.

Prudeme J. de Motae:. B•u"Tos, vice-presi
dente.- João Pedro Belfor' Vieira, 1• secre· 
ta rio.- Gil Dini;; Goutrtrt, 2u secretario.
A1ltonio Nicoláo Monteiro Baena, 3• secreta
rio.- Juão Suares Neil'a, 4° sec.:retario illte
rino . 

Vae a imprimir o seguillte 

PARIWEit 

N. 97-1892 

),Pt •. ·}.Q Fica. 0 go\1erno autoris<tdo a das- Julga nã_o ha:oer q1~~ deferir na.representaçtfo 
,-lJ'eO·tet' !lté .. â. qaauth ds 400!000:8 para a d,.s CJrla/l~os restdent~s ru cJdade de. A;lt• 

l'ealisaçãó da.ligaçã.o da. estrada de ferro no grete pedmdo garant'a.s para se~.s dtre~tos 
estad<? ~\!o Bãltia~ de. acco.r. do com os es.tudo:> l A' .commi~são de const[tuição, legislação e 

: ~jit aPIJl'O'Vadl/S -entre as estradas <Jentr.al e São ju~tlÇa. !oi pre:!enta ~ma. representação, que, 
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em 271lejulbo do corrente anno, Justo de S:í. 
Britn e muitos out!'c>S moraflores ri•• mnnici
pio de Altjpete, e:stado do Rio Grande do Sul, 
dirigiram a Camara cios Sr;;. Depntados. 
N~ssa repre~eota<;ão os peticionat•ios recla

mam: 
1•, contra. o est~do de sitio o suspeusão de 

garantias, em que se achava o seu tnunlcipio·, 
sem que semellmnte meditla tivesse si~o tn
.m<tda pelo unico poder competente para fa
zello-o, o Congrasso Nacional ; 

2°, contra. o tratamento de seus campos e 
deprerlações cie suas propriedades e r eaeções 
p!'aticudas pelas força,;; revolucionarias uo 
ffiltudo do brig-adeiro Franciseo I{.QIIri;.:"ues Li
ru<~ e cot·onel Firmino Fei'Danci~s Lirnn, qunn· 
d(l. om trajecto pnra. Bagé, invadir<~m o mu
uici rlo de Ale2'rete. 
Alle~m que carnenram, arrebanharam 

MVAihndns, arlritror·iamentl!, sem nem ao 
menos, ter ouvidos os pr-oprietarios, empre
gando até, m•titas vezes, nmeaÇ·1s. 

A commi~lli\O l~menta que semelhantes f•l
ctos se tenham dado, quando s~jam reaes, 
mus, · 

a) quanto no estado de sitio e suspensão de 
gnrantias, que oão ba mais undf~ a. providen
Cillr, vi•to como, com a pacitlcaçiio do estado 
do Rio Grand~, cessou aquella situação, contra 
o. qunl reclamam os peticionarias ; 

b) quanto as reclamações contl·n as depre
·dações e '{>r~>jnizos que hão sotrririo Am su:o s 
propriedades, deverão fazel·as os reclamantes 
peraute os poderes do seu est;odo, a1ministra
tivnmente ao govermt e congresso estado tes, 
ju•licia Imente á~; suas ju~tiç>s, visto como fo
r"m for<:a.S . do govt<ruo revolucionaria d~ 
Porto Ale.!!re, con~brme a. rleclaração dos mes
mos r ecl.1mnntes, q\16 praticaram os actos 
denunciados. 

Em conseqnencia, a comrnissão pensa. que 
não ha. que deferir. 

Sala d11s commissões, 24 de setembro de 
1892.- Glicerio, pre~ídente.- Cha!las Lobato, 
relo>tor.- França <:ariJnlho • ....JC. Pallttta .
Dutrá. Nicacio. 

O Sr. presiJente designa p!lra 26. a seguinte 
ordem do dia: 

. 1~ p·trte (até às 2 horas)- Votação do pro
jecto n. 118 A, deste anno, autol'isando o flO
vet•nó a reorgtmjsil.r o serviçn d.L Repartição 
Geral dos Telegraphos e alterar o respectivo 
regulamento (~"' discusiião); 

Discussão unica do parecer n. 79 deste 
anno. julgando não haver que def~rir no re
Qilerimeoto da Companhia Regist1·o Torrens 
Urbano, pediorto vurbs modificações oos de
cretos n. 451 B,. de 31 d·• maio, e n. 955 A, de 
5 de novembro de 1890. ou indt<mnisnçào d.ts 
rarfla..-. e •laumos rest&ltantes do rompimento 
. o comp~omi:§o coutràhido pel.o goveruo ; 

2 .. rliscus~ doprojecto n. 198, deste anno, · 
nutori:mndo o go~verno a abrir creditllS espe
ciae~. no co1 rente exerci io, de 500:000$ a. 
ca•il\ nm dos estudos da P.,.rahyba, Goyuz e 
Piauhy pam occorrer ás despezas com os di
Vtor~os servicos a seu Cil.rgo ; . 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 192, fixando adespeZ•\ do Ministerio da ln
.tustriu, Viação e Obras Publicas, para o ere~ 
cicio de 1893; . . · 

Continuação da. 2a discussão do pro.lecto 
o. 193 deste a.nno, fixando a. despeza. do l'rfi
oisterio da auerra para o exercício de 189::! ; · 

2 ... di5eussão do projecto n. 81 doaooo pas-
"ado, regulando as promoções na a.rma.da, em 
tempo de paz e em tempotfe guerr;1 ; 

za di;c~-sin do projecto n. 145 A do a.nno 
passado, mnnda.ot.lo reahsar, por concurronc!a. 
lJUb(iCll, llS Obras public IS rdderaes que d8~8lll 
:;er con~truidas exclusivamente a. eltp'!neas da. 
UniãD, portendo ser ta.mhem :oor administra
ção u sobras militares, as de grande urge nela. 
e os de pequena importaocia; 

za «li~cussão do projecto n. 106 do nnno 
passadtl, passando a municipn.!ida.de a admi
nistra~,:ã.o dos cemiterios publiaos, dando ou
tr~s providencias e autorisa o Presidente da. . 
RepubliC<\ a mandar fazer a conta, uflm de 
ser indemnisada a irmandade dtt Santa. Casa. 
da Misericordia da Capital Federal; 

z .. parte (ás 2 horas ou antes)-2• discussão 
rlo projecto n. 203 deste an11o, org~wsando 
os serviços dos CIJ!'reios d<L Rep11blica.; 

3• discussão do projecto n. 151, des:te a.nno, 
creando uma colonia correccioua1 no proprio 
nacional denominado-Fazenda da Boa. Vista, 
-na Parahyba. do S<1l, est:tdo do Rio de Ja
neiro; especifica os in<fividnos qne a ella po
dAm s··r rec, lhidos e dá outro;~s providencias. 

}a discussão do projecto n. 164 A deste 
anno, aut.•risando o governo a abrir concur- . 
reucla. publica para. urn projecto de monu· 
menta a m!olmoria do prscursor da R.epublica. 
no Bra.zil, alferP,S Joaquim José da Silva Xa
vier-o Tiradentes-e crea premjos aos doas 
melhores projectos classificados ; 
· 1 ~ discu~ão do projecto n. 171 A deste 
anno, nutorh;a.ndo o governo a. mandar abril• . . 
concurso publico no paiz e no estrangeiro. para. · 
o pr"<ojecto da esta tua de Benjamin Constante 
2. ae~p~nder par·a esse fim até a somma de 
30: 000~· ·e dà. outras providenC~$S ; 

!3 discussão do projecto n. 176 deste· rumo, 
autorisando o goveruo _a contractar .com .o · 
Visconde de Carvalhaes, ou com quem mats · 
v:.:otage~s· oll'erecer, a ligaifcí,o do .Porto ·de 
s. FI"dDCtsco oa outro, com a frontetra braz!• 
I eira limítr-ophe com a Republica. do Para.gaaj .t , 
nas condições qu~ estabelece ; . . .. 

1• dlwussào _do projecto n . 98 deste !\DDO, ; 
autol'isando o. governo a. oooceder a .. Honorio .: 
.Lima a con::;trucção, uso e gozo, _de uma es-,: 
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trada de ferro do porto de Angra dos Reis, no 
estado do Rio de Janeiro, à estação do Cru

- zeiro, no estado de S. Palo, mediante as con
dições que estipula ; 

2• discussão de projecto n. 69, deste annb, 
antorisando o governo a conceder a José Au
gusto Vieira e o11tro a coostrucção, uso e 
gozo, durante 30 annos, de uma estrada de 
:ferro de Sapopemba a Ilha do Governador, 
medeante certos favores; . 

COntinuação da discussão unica do projecto 
n. 177 deste anuo, autorisando o governo a 
dispensar do examen de trigonometria João 
Ribeiro, para m~ tricular-se na Faculdade Li~ 
vre de Direito da. Capital Federal. 

Ordem dos tra.balbos d~~o sessão nocturna 
(das 7 l/2 as 10 l/2 d1l noute)-Contiuuação 
da. 2• discosslodo projecto n. l83 deste anuo, 
restabelecendo a lei u. 3 403 de 24 de no
vembro de 188B, com as moditleações quo in
dica e fixa o prazo dentro do qutll devem os 
ao~uaea boneca de emissã.o entro.r no ragimen 
desta lei. Autoris:t ao governo: a assumir a 
responsnbilidade rias notas dos qu.J não pude
rem ou quizerem su\•metter-se ao mesmo re
gimen: a providenciar, quanto a substituição 
por notas do Thesouro, das que forem reei~ 
bidas, e a resllindir o contra c to com o Banco 
da. Rep~blica para o resgate do papel-moeda, 
limitado este a somma· aetuo.l e feito o res
gate eonfo1-me aquella.lei e com os recursos 
annual mente dect 2tados. 

Levailta-se a sessão as 5 hora~. 

103~ SESSÃO EM 26 DE SETEl4BRO DE 1892 

Presidencia do Sr. Jotlo Lopes 

. Ao meio-dia. procede-1=e á chamatla, 8.. qual 
· respondem os Srs. João Lopes, Antonio 
Azeredo, Atha.yde Junior, Paula Guimarãe,;, 
João de Avellar, Ucbôa. Rodrigues, lndie 
do.Brazil, Cantão; r"hermont, Ma.tta Bac~>llar, 
Augusm Montent>gro, Costa Rodrigues, Hen
rique de Carvalho. Anfrisio Fialho, Nogueira. 
Pa.ra.oaguá., Pires Ferreira, Ma.rtinho Rodri~ 
giles; Frederico Bor11·es, Jose Bevilaqua, Nas
eimeoto, .Almíoo A:ll"onso, Epitacio Pessoa, 
Couto Cartaxo, Sã Andrade, Retumba. Tolen· 
·tino de Carvalbo. Joaquim Pernambuco. Ju
vencio de .A~niar. André Cavalcanti, Raymun
daBandeit•a, PerPira de Lyra.,João da Siqueira, 
.Luiz de Andrade, J)ella.rmino CaJ·neiro, Theo
phüo dos Santos, Oiticica.. Rodrigo de -Araujo, 

. · Oliveira Va.lladão, Augusto de Freitas, Paula. 
· · Argollo, ·Tosta, Sea.bra, Zama.-ArthUl' Rios, 
· G.!lotcta. Pires, Severino Vieira, Saritos Pereira, 

.. Milton, Ll'ovigildo Filgueiras, Barão de São 
~lU'COs, Pri~co Parai~o. Manoéi Caetano, Fra.n
e~dl(Matw, Horacio Costa, Nilo Peçan ba, 
YrbQ.no· Marcondes, ·Manhães Barreto, Cyrillo 

de Lemos, Oliveira Pinto, Virgílio Pessoa, 
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Erico Coe. 
lho, Lopes Trovão. Jacques Ourique, Furquim 
Werneck, Jeslüno de Albuquerque, Vinhaes, 
Thomaz Delfino, Antonio Olyntbo, Badaró, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, 
Leonel Filho, Chagas Lobato, .Alexandre Sto· 
ckler, Lamounier, Alvaro Botelho, Americo 
Luz, Dutra Nica.cio, Manoel Ful~enc:o, Aris
tides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Cha· 
gas, Costa. Machado, Francisco Veiga, Domin
gos Porto, Palleta., Ferreira Rabello, Ferreira. 
Pires, João Luiz, Glicerio, Ce:;ario Motta Ju
nior, Moraes Barros, Lopes Chaves, Mursa, 
Paulino Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellís, 
Almeida Nogueira, Julio de Mesquita, Braz[. 
lio dos Santos, Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhões, Alves de Castro, BeHarmino de Men
don~, Marciano de Magalhãe ., Fernando 
Simas, LauroMüller,carlos Campos, 8cbmidt. 
Pereira da Costa, Julio de Castilhos, Borges 
de Medeiros, Alcides Lima., Thoma-z Flores, 
Homero Baptista, Cassiano do Na:iCimento e 
Demetrio Ribeiro . 

Abre·se a sessão, 
Deixam de comparecer oom causa. parti

cipada oo Sr3. Rodr gues Fernandes, Nelson, 
Justiniano de Serpa, José A vdino, Gonçalo 
de Lagos, Miguel de Castro, Amorim Garc;a, 
Pedro Amedco, Rosa e Silva, Gunçalves Fer
reira, José Mariano, Annibal Falcão, M~ira de 
Va~concellos, João Vieira, Espírito Santo, 
Pontes de Mirancla, Euclides Malta, Leandro 

. Ma01eJ, Felisbello Freire, Francisco Sodré, No· 
vaes Ml:'llo, Fonseca e Silva, Fonseca. Hermes, 
Viriato de Medeiros, Mayrink, .loão Pinheiro, 
Matta:·Machado, Gonçalves Chaves, VioLti, 

· Domingos Rocha, .Adolpho Gordo, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, Moreira da 
Silva, Eduardo Gonçalves, Lacerda Coutinho 
e Menna Barreto. 

De,xam de comparecer sein c:J.usa partici· 
pada. 03 Srs. Casimiro Junior, 1 vo do Pmdo, 
Marcolino Moura, Dionysio Cerqueira, St:ba.5-
tião Landulpho;vma Viçosa,Ab erto Brandão, 
Jóaquim BreveS, França Carvalho, Luiz Mu· 
rat, Alcindo Guawibara, Sampaio Fer·raz, Fi
guei~o. Jacob da Paixão, F rreira Brandão, 
Costa Senna, Monteiro da Silva, Martinho 
Prado. Domingo; de Moraes, Dincinato Braga, 
Urbano Gouveia, Caetano de Albuquerque, 
Victorino Monteiro,. Assis Brazil, Rocha O:;o-
rio e Fernando Abbott. · 

E' lida e sem debate approvada a acta da. 
sessão· antecedente. · 

O Sr. João de Siqueira.-(pela 
o•·dem)-'Pedi a palavra pela ordem, S1•. pre
~idente, para solicitar de V. Ex. providencias 
no sentido de serem mais res1ríngídas as or· 
dens dadas quanto á entrada de pessoas estra· 
nhasá. nossa corpo1'a.Çâo neste l'ecillto. 
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AO entrar Ji.oje na ante-sala desta Camara,l projecto que V. Ex. acaba de submetter á 
notei que os quadros offerecidos como mode- apreciação da casa e venho fazel-o escudado 
Josda. ba.ndeira nacional e qu.e furam confiados em ar~igo expr~o da Constituição e em dó
a nossa guarda, haviam sido quebrados e com- cumentos ofliciaes que comprovam a insuffi
prehende V. Ex. que não era. possivel que ciencia do credito especial proposto pela. hon
nenhum representante da nacão, e bem assim rada c 'mmissão de orçamento como auxilio 
nenhum representante da imprensa e nen- aos estados da Parahyba e do Piauhy. 
hum funccionario da nossa secretaria coro- Sabe V. Ex. que, pela. discriminação de 
mettesse semelhant~ acto. (A.paif.tdo,.) rendas feita. na Constituição, muitos estados 

Entretanto, o facto é que os· vidros se da Republica, notadamente os do norte, acha.
!Cha.m despedaçados e sou levado a crer que ram-se a braços com grandes difficuldades 
semelhante abuso fõr(l. commettido por pes- para provel'em convenientemente os serviços 
!OaS que aqui entram contra as ordens de da sua organisação definitiva. 
V. Ex. Ao mesmo tempo que se lhes transferja. 

VoZES- E' de crer jsto. uma larga e abundante cópia de novos ser
viÇOs que deviam estipendiar, não se lhes 
proporcionavam as fontes de receita necessa
ria.s para acudir aos novos encargos. a. que 
não podiam occorrer com os saldos ordinarios 
do seu orQamento, porque estes esta. vam de • 
antemão destinadJs a ~atisfazer compromissos 
contra.hidos no tempo do imperio. 

0 SR. JOÃO DE SIQUI!liRA-Cumprê·nOS en
tregar esses quadros a pe~soa que nos con
fiou e espero que v. Ex., inda.ga.ndo quem 
deu tão ma nuta de si, procedendo tlio mn.l 
( ~p~iado,), mande concertai-os, adm de que 
sejam entregues a.o s~u dono. 

VOZES- :Muito bem. 

O Sr. Presidente-A commtssao 
de policia tomará na devida con~ideração are
clamação dos nobres deputados. 

E' possível que, apeza.r de todas as ordens 
da mesa., tenha. ha.vído ahus:), send() admit
tida. a. entr~di de pessoas· estranhas neste re
cinto. 

S6 assim se póde explicar o facto a que 
V. Ex. se refere. 

Prevenindo as diffi.culda.i:l.es, para muitos 
inSUJ)era.veis, com que os estados necessaria
mente teriam de I uctar para realisa.rem a. 
obra. de sua constituição autonomica, o legis
lador constituinte prescreveu no a.rt. 4• da.s 
disposiçues transito::.-ias do Pacto Federal que, 
emquanto os estado~ se occupassem em regu
larisar as suas despezas, durante o período 
de organisaçãf) dos seus serviços, -o governo 
federal abrir-lhes-hia. para. este fim creditas 
especia,es, segundo as condições eatabeleeidas 
por1ei. 

· PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA lnvocando este preceito constitucional que 
não autorisa. o governo a fazer um favor aos 

O SR. PRESIDEJ.'iTE-Nã.o ~.a vendo ainda nu- estados, mas impõe-lhe o dever de auxilia.l"OS 
mero para se proceder a v0tação indicada na no pe!'iodo de sua organisação, os estados da. 
ordem do dia, Jlassa-se ás materia.s em dis- Parahyb<J. e do Piauhy, cujos orçamentos 
cussão.. · onerados _por debitos contrabidos no regimen 

Discussão unica do parecer n.79, deste anno, tmn~acto e annualmente desfalcado$ pelas 
jUlgando nã.o haver que deferir. no requeri- seccas, pelo escoamento dos seus produc~os. 
menta da. Companhia Regi~tro Torl'ens Urba- impossível de impedir e de tributar, para os 
no, pedindo varias modificações nos decretos estados 1imitrophes. e por muitas outras ca'\1~ 
n. 451 B, de 31 de maio, e n,. 955 A, de 5 de sas, _ cuja. enumeração seria. enfadonha ; os 
novembro de 1890, ou indemnisacão das per· estados da Para.hyba e do Píauby, cujos orça
das e da.mnos resultantes do rompimento do mentos não poderiam fazer face aos novos s~r- · 
compromisso contrahido pelo ~;overno. viiOS. sem que primeiro se liberta.ssem dos 

Não havendo quem peça. a pala.vra, fica en- compromissos já existentes, reclamaram, por 
cerrada a discqssã.o ê adiada.. a votação, por meio de uma representa.ção endereçada ao 
.falta. de numero. · Congresso Nacional. os auxilias a que tinham 

2• discussão do projecto n. 198, deste a!lnO, direito para a regularisação de suas despezas · 
autorisando o governo a abrir creditas espe- e para occorrerem aos encargos de sua orgt~r 
ciaes, no corrente exercicio, de 500:000$ a nisaçã.o. · 
cM.a um dos estados d.n. Parahyba, Goyaz e A honrada. commissão de orçamento, no 
P!a:thy para occorrer ás despezas com os projecto que se discute, autorisa o governo a 
diver>sos serviçOs a. seu cargo. abrir um credito especial de [)00 contos, oomo 

O SR. PaEsioE~T.E annuncin a. di$cussão emprestimo a ~da. um ~estes estados. 
do art 1• . . I Mas. Sr. prestdrmte, st ao governo_ fede:ra.l 

· · · incumbe, como aliás reconhece a. honrada 
O Sr. Epi-tncio Pessôa- Sr. com missão de orçamento, e não se :pôde co.n

P~ente, venho offerecer uma emenda ao testar á. vista da 1ettra expressa. e impera.ti~ 
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daConstitu;ção; siaogovernofederal incumbe Já demonstrPi, Sr. presidente, que a quan
o .dever de prestar t~.uxilios ao; eMado~ que t.ia. proposta p~la. illustre colnmissão de orç.'l
d~lles precisem no periodo de sua. organisa.r;ão. meuto n.1o ch~·ga., sequer, parJ. . o pagamento 
est.es auxílios d~" ·· .,_ ser dados de m •do que das apolice> e do emprestimo ao Banco do 
os CBta.dos pos;:a_ .um elles, a. cnnça.r inr.el- B:·azil; de manei!.'<l. que o pl'ojecto em dis
ramente o fim qu • te 'Te em vista o Legi~lildor cuS3âo, longe de ser um benefic.o, talvez ve
constituinte, isto é, eliminar todos os obsta- nba a converter-se em mais um encargo par~ 
culo3, vencer todos os. embaraços que se o meu estado. 
oppõem á sua constituição como entidades Saiba. agora. a. Camara. que só aos seus em-
autoriomas. - pre:,.rados e mag:strados á. Para.hy' a devia em 

Nada Wa.nta., de facto, abrir creditas es- 31 de maio a avul~ada som ma de 315:649$992, 
peciaes em lavor da. organisação tle um estado, que hoje já. deve exceder de 400 contos; e 
si depois disto essa orga.nisa.çãO cont:oüa. im· dig;~., com JUStiÇJ., si e basta.nte ,para. comple
poss,vel. tar-se a nossa organi~ão polittca. o exíguo 

Pois bem, o credito d~ 500 contos, proposto auxilio de 500 contos, e si ao meu estado ~rá 
pela commis;io tle orçament 1, e insttftl..:ientis- ~ivd, justamente qua.ndo tem de occorrer 
stmo p&J'IIo a. r -gula.ri~çã.o da.~ de..~p!za.s, quer a~ despezas ext.ra.ordinarias do inicio de m. 
do e tado da. Para.hyba, quer do esiiado do vi•la. a.utonoma., de!Je lar o de(u; t dos seus 

· Piauhy. orça.mentos, a.~gravado por -dividas como 
Em rele.çii:o ao prime:ro, posso comprovar o.quellas, que demandam pl'ompto e integral 

a• minha. asserção com dados officiaes que me p .gamento. · . 
Dlinistre. a mensagem lida. pera governador Ao esta.do do Piauby, as considerações que 
da Parahyba ao novo CungreSl!o Constituinte acil.bo de r,,zer sobre o meu estado, teem in-
do estado. teira applicação . 

Nesta. mensagem se vê que a divida. da. Pa- E' exacw que o Piauhy contra.hiu ultimll· 
ra.llyba. era a 31 de m<üo deste anno de mente um emprestimo dJ 500:000$; mas e~se 
946:491$961, d,ivida. que h•~e deve exc~der dlnt~eir·o roi todo absorvido pela tquulaçào de 
em muito a. mil contos de reis. sul\ di >ida· in erna. 

Neat:e tqtal!eem-se a.~ seguinte pa.rcellas: O que e carto. e que actu~lmente o estarlo 
Ao Ba.o.co do Br<1Zil, 16•J:0005; apolices deve a pa.rt,- do func·ionalismo pablico de l a. 

173:150$-;'ejuros das mesma..~ 2.'57:1.:184$i90 5 m~zes de vendm··ntQs, d;bito qtt~ absoluta· 
Convem s:~.ber qu.e pala divida do Banco do mente não poder-à saldar si não lhe for con

Bra.zJ somos obrigad.Js a um;), amortisação a.n- cedido o auxilio que solicitou e q o e, elimi· 
:Dual dé 40:000~ com a cla.ttsula de volta.r a. aao.do do S"U orçamento es~a. verba de ues
drv:ida. a.o seu v lor p ·imitivo caso n •o se sa- peza, o habilitará. a entrar· em um regimen 

tisfaça qil.a.querda.s prestações, •• pela divida. d·~ rigorosa. economia que lhe a..--se:!Qre uma. 
de o.polices egtam•JS sujeitos. ao juro· exorb.- vida moJ.\lsta., mas inde.·enderite d~ estado 
tante e escandaloso da 7 e.9'/o· aur.onomo. A Camara. comp.rehenderá a diffi-

Já vê a. ca.mar& que a um orçamento redu- culdílolle de etfectuar·11e esse pagamento, si 
~do e que di !fi :ilmante se póde eq uillbr-a.r, a.tteod?t' a. que as nov~s -despezas que, em 
como o da. P<~.ra.hyba., nã.o e possível, presen- ra.zã<) ola organisação definitiva. do P.iauhy, 
temente. satisfazer compromisssos desta n ;tu- p ~.SS&m a. ser custeadas pelus s ~us cof:-es, de
reza, quanto mais depois que llle forem trans- vam-se a mais de 300:000$, ao pa.~-que .o 
feridos novos encargos. · . producto dos impo:;to:.< que a l·onst,ruJçao uet-

&s:l.s pa.rceUas q.ue acabo de ler montam ao xou ao estado como compensação a.o a.ccres· 
total de 591:0 14$'590, de miloneii•a. que ·o cre- c. mo de ecica.rw~ se elevara apenas a pouco 
dito proposto P\lla commis;ão de o,·ça.m:nto é mais de cem contos. 
insuffieiente atê pi!ora. satisfazer as -divid.l.S Ainda mais. . 
d;~,5 a.pJlices e do Banoo do 81'<\Zil que são jus- · SeJundo o plano do orçamento eshoçado 
ta.m3nte aos que ma1s absorvem os saldos dei pela s: Ct'et •ria da Fa.zentia <1() Piautly, as 
nosso orça.mento. su1l.S despezas depoi" d~ ot'i:,'8.nisa.do o estado 

O sa.: FRANCISCO VEIGA- v. Ex. entende montarão a 931:57 ·$679, ao passo que are
que :Pela Con~t.tuição a. .. União està obrit{ada a celta at&inárá. á. insignificante quantia de 

da. d ~ 309:861$. verifica.nd.~-se, portanto, o ae, icitde · · . · OCC1ll'rer a to _s ~J.S espezas ~ 651 :715$679 . . . 

.0 SR.. EPITAOIO PESS5A.-Ssm duvida.. Não 0 SR. OlTICICA dá um aparte; 
é 'favor que o governo federal presta aos esta-

. dos _que estão nas condições da Pa.ra.hyba e do O SR. E PITACIO PESSoA-O a~ilio não che-
Piauby. . gara· si for de 500:000$, como a. rommis.~ 
- V.- Ex. leia o a.rt. 4• das disposições transi- propõe; .· mas si ror e:evil.do a. 1.000;000$. 
toria.3-da. Constituição e notará os termos im- como peço, o estado do Piauby pudera el!-

. per-<L~iyos-em qu~ está. concebido.-_. Dlin8.r o <.tef'icü do seu orçamento, e por me10 
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de economias e córtes nos des · PndiOS fu'.uros, 
conseguirü. sem duvi!a, equilibrar a sua. r~ 
celta com a. sua d,·speza.. 

Attendendo ás I geil·as pond'racões que 
acabo de fazer, venho submBtter ao voto 1la. 
Camara uma. emenda que el~va a mil con~o> 
o auxilio propost.o pela. commissão de Ol'ça· 
mento para os estados do Piauhy e da Pa.J·aby
ba.; e peuindo o apóio dos m~us Uustrados 
oollegas t m favor desta em:•n<la. seja- .. e per'
mitLidotambem faze[• um app:•llo espech~l á 
honrada. com missão, que. razoa vele justa. como 
é. ha. de reoonbecer· que a approvaçãu d ... 
minha. emenda. é imprescinuivt>l para. que se 
torne effica.z o auxilio que p1·opóe. 

Tenho concluído. (Mutw b.ml.) 

Vem á mesa, é lida.. apoiada e enviada á 
commissão, a seguinte emenda 

AO l'ROJECTO N. 198 

Eleve-se a. mil contos o credito e.~pec'al 
proposto, como auxilio. paro. cada. um dos 
estados da. Pa ahyba e do Plauhy. 

Sala das sessf•es, 26 de setembro de 1892.
Epitaci Pes1oa.- Sá And~"c•de,-R <l•~mba,
G .. nttro.- Noqu·.·ira Par.mafpd.,- Pi.,.es Fe~
reira.- Fialh·J.- Net,on de Vasc mcelt·~s. 

o · Sr. Fr-,·•nCi!I1CO Veigapret.Gnfle 
fazer muito ooucas obser\•aç"ies a r e.•peito do 
projectD que s~ discutA:> .. Esperava que o no
bre deputado pela PaJ•abybit se oocupasse com 
o ·modo por que a. commi~ entende !'er ma.i"' 
acertado pt·estar ã Uili&o esses auxilias aos 
estados. 

Na. .f.)rma. do art. 4• das. dispr>Sições tra.nsi
tol'ia$ da Constituição, não se tra~.a de um 
emprestimo, tl",nsfvrmanllO o Th somo em 
banco· dos estados, mas sim ·de oecorr~r ás 
desJ?ezas impre:scindiveis para a complera or
gani.S&Ção dos estados, a custa dos t~oft•es pu
blicos, sem indemrusação alguma desses esta· 
dos. 

O orador julga. que não póde ser outra a. 
genuioa int rpretaçã.o Llo a.rt 4• d!l8 disposí· 
cões tJ•ansitorlas : porque, a não ·ser assim, si 
hQje se abre a t1·es estados um''' conta cor· 
rente, aliàs mOd8$ta., amanhã uutr,ls estados 
pode1'ão p :dir. com iguaes fundamentos, 
quan·üu! muito ~uperiores. 

Si do · augmento dos serviços para os esta-
. dos resultar ião grande desproporção entre a 

receita. e a. .despem,- apeza.r de receberem 
tambem alguns impostl's, em consequencia do 
novo regiinen, então é que o mal e de natu· 
reza. p·~rmanente. ·Só 0.· fa. t:1 de Haver a. ~:om
m1ss~u) da.dv auxilio ' perfeitamente igua.es a 
cada. \un do.> tru estados que o.~ r·;clam.~ram, 
mo~tra. q .... e ella.não desceu a um exame e&

·senciol .pa,ra.-sci.ber q~ são de taci.O :os ser· 
·~ 'l, ·:v. . . 

\'ÍçoS a. que elles não pod:~m occorrer, à vista ·· · 
do · ' ~ficit em s~us orçam •ntos. 
~pera que a cornmissãtJ, uíspoodo dos da·. · 

do~, ~·enha apre:!enta.t• á C.o.mat"d. um projecto, 
de acr:ordo com os sem cnMi·leran to' e em vez 
de emprestimo de 500 contos autorise o· go-
' emo a abrir o c!'etlito que for d.-monstre.do . 
ser· n ~ces:>ario, na fôrma do citado ar ~. -4", · 
sem md~mnisação alguma. (Mt<i:o bem .) 

v~m á mesa, e lida, apoiada e po.>ta oonjun
ctamente em dis~ussão a seguinte 

IUJENDA AO PROJECTO N. 198 

Supprima.-se o art. z•. 
Sala das sessões, 26 de setembro de 189-2.

Frut•cisco Veiga. 

O Sr Pires Ferreira-Não es- · 
pera v a. que vies.;e com tanta u1·gencia· á. dis
cussão o projecto sobre axilios aos estados e 
e só posso receber esta urgencia. como uma. 
pl'ova de respeito ao art. 4u das disposl~-ões 
t r an::itorias da Constituição, por parte da 
oommissão de orçamento e da mesa . 

Em segundo logar, tblgo p •r ver. da. ban- ·· 
cada mineira partir u. voz autorh<ada., ·nã.o 
destes jovens fog~os, que pa.recem en .. ontrar 
nas ·muitas de·p z s, desas·res para a. Reptt
blica, ma.s do velho s•rvidur da patria., o 
Sr. F. Veiga. cir.·um'pec~o. criterioso. a ostn· 
ma.rlo a. alta admi i.:!tração do her ·iCO e::~tado ' . 
de Minas, estado que, por intermedio de seus · · 
representantes, não. pól!e deixar d~ defencler á• · 
C nstituição, não atacada peh commi.>São de · 
01·ça.m ·nto. porém um pouco descurada na. 
occasião em qu' se f.z e.<te projecto. 

A Constituição diz que se aux.iiia.rá aos es
tados em sua. organisaçã.o. qua.nlio suM re- · 
ceitlls uão d .•rem para. sati~~r aos SHrviçOs · · 
indi•!:)ensa.veís; entretanto, a commis.~ vem, . 
d.i~f.Lrçada. e sob pretexto' de economta., dar 
empre::~timo ajurlli; de 5 r.. . _ . 

Isto ooJioça, o Es. ado em oondJÇre'l p~ore.s · 
du que jà."está •· · 

V. Ex . sabe que esses esta.do:~ não podem · 
pagar a. divida. conr.rahida ã juro de 5 • ·f~. 
E tanto é assim, que o Con-c,rresso já cogitou 
dc p:lo)..'1l.r a di viela de alguns deSS<l$ ~sta.do.s 
por meio de urna lei . annua. faCto este que 
o meu Jl11stre ootega por Ala..;{ as ·allegou· · 
pura. mostrar, não sei si o estado de a.trazo ou 
de po:.Jreza. · 

O SR. OITlCICA..,...Não apoiado : pa.ra provar · 
que a Uu~ ja concorre para. o esta.do do . 
Piauby. 
- .0 SR. ·f'mBS FERR'EIR,O.- ~ao OOUCOJ'I,'<l', 
De ac..·ordo eom os principias constitucliori.a.C!i 
defendillos net'f.a. casa, concorreria coai o· q ü~ · 
bastasse para. o e>;tado a.ut..momo potler· viver.. . 
A.. Constituição . da Repuulic .. trouxe set:viços ~ 

. ' 7( .:. : 
..• ; 
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enormes aos estados. Dividiu as rendas desses Quando fali o das rendas do estado, refiro
estados e o do Piauhy não ~roduz sinão IM á5 rend .s da importação,_ que são a.S mais 
100:()()0$, ao passo que os serv1ços que pa.s· a.vultudas. · 
saram a. elle, eomo a polícia e a. magistratura, O que não ê possível é isto que a. commissão 
montam a mais de 400:000$000. quer, ou o que quer o nobre deputa.do por 

Note agora·V. Ex. que, orga.nisad.a a ma· Minas, dar 500 contos e depois o estado que 
g:istra.tura em condições de prestar serviços, se arranje. 
foi' necessario crear o Tribunal da Relação O que é preciso é que o Estado possaorga.. 
com numero muito limitado de juizes, resul- nisar·se, creando os seus serviços; .especial. 
~ndo disto a suppressão de coma.rca.s... mente o da. justiça. e da policia. . 

· ~ SR.. Joio DE: SIQWIRA-E prepa'!'3-r eài- Como quer a ca.mara. que um estado func. 
fictos pa.r .• nelles runccionarem os tr1bunaes. cione Fem magistratura e sem policia e que 

o SR.. PIRES F'ERR.F.IRA. .• . e diminuição garanta a execução tias leis 1 · 
do numero · de juizes de direito em um ea· O SR.. BADARó-Vamos tra.ta.r da. unidade 
tado em que as comarcas são muito extensas. da ma.gi$tratura.. 

Veja. V. Ex. qua.es as difflculdades que ha.· o sa. PIRES FERttEmA-Ma.s,emqua.nto não 
veria. na. distrihuição da justi~, si maiores se trato. dtt unidade da. magistratura. tratemos 
córtes se fizessem na magistratura. de auxiliar o3 estados que precisao. Quem ' 

Si, entretanto, a. commissio de orçamento sabe se o nobre deputado venoorá a sua idéa. 
dissesse : o governo da União custeia. o ser- Pe·o menos, com o meu voto não póde V. 
Viço ·da. magiStratura e de policia. por dous, Ex. contar. · 
trea ~u quatro annos, até que a. receita. do Cada esta-lo deve ter a. sua. magistratura.. 

· esta.do possa. concorrer paro~ serviço, eu (Troc .un-.~e ditferemes apa1·tes.) 
nada. teria. que dizer, e S. Ex estaria muito Prestar auxilio aos estados não quer dizer 
de a.coordo com o artigo da. Constituição. ir de encontro ã. fórma ft:!dera.t.iva; e tanto o 
. Uma 'Vez que não o fez, entendo que este Congresso Constituinte a.~sim o· entendeu, que 
lJl't•jecto não é muito constitucional. determinou que a.uxilia.!!se-mos os estados que 

O :empre~timo póde-se fazer, mas não de-: não podessem . supportar os encargos que a 
sejo o emprestimo. constituição lhes dava.. · . 

COmparando a r ceita que r.os deu a União, Ar.GuNs Sas. DEPUTADOS dão a-nortes.) 
de 100:000$ e a despeza que ella pagava que ·r-
é de 500:000$. v. Ex. vê que ha ilm deficit O SR . PIRES FERRElli.A.-Houve até projeclO 
de 400:000$. Accresce que a União não deu para serem pagas as dividas dos estados·; 
ao estado-t:asa. para. a policia., para qua.rte1 elle cahiu, :porque houve pouca! votos na. 
para pa.Jacio e muitos outros serviçOs que occa.sião, sinão teria. passado. . 
teem de s~r custe.-'ldos :pelo estado. Não estou de a.ccordo com o projecto da. 

Si V Ex. tivesse pensado mais de accordo Camara. porque não qu2remos _empresti
eom os principias republicanos, que são dia.- mos, porque não podemos pagar os Juro:;; nem 
I'iamente decantados e que devemos respeitar o capital que nos emprestarem. ·. · 
. a. todo o transe, dir;a que o estado do Piauby o SR. OITicrcÁ.-v. Ex. ~ repr~entahte da 
é. quaSi todos os annos assolado pelas seccas. t~a.Ção e deve zelar pelos interesses dà. União . 
. 'pfod.Uzindo estas secca.s grande mortandade 
no gado. · · · O Sn.. PmES FERREIRA-O que suppõe V: 

Pergunto: deSde ·que desappa.reoo 0 gado, Ex . . q·ue é a União .~ Não ·Sabe que a.. União e 
que é a unica fonte de renda. do estado, esta. o producto da força. dos estados~ · 
:renda. não decresoo ~ . ·. . · V. Ex. parece que estâ como o ra.paz sol· 

. Eis a raiã.o por que fiz questão do estabele- teiro, que em logar de trabalhar, casa, para. 
Clliiento 'dos açudes. afim de que o gado po- depois de casado ter um sogro que o sus-
desse ter a~ua para beber e mais tarde poder•· tente. . · 
mos -tirar delle o imposto necessario .para os E' preciso que cada. um dos estados pro~ 
serviços. que estão a cargo do Estado, em vir- curedesenvolver-se trabalhando, 

. · tude da. disposição ~nstitucional. u~r SR.. DEPUTADO~E>tá. vendo qU:e o seu· 
. E si, na. occasião em qne si votou a Consti- argumento prova. contra .si m~mo. _ 
·. tuição. eu já tivesse alguma. pra.tica. do systema 0 S&. PIRES FERREIRA- o meu no1ir:e · 

federativo, teria. protestado quando se fez a amigo. deputado por Pernambuco, foi iofeliZ 
di~ !las rendas, porque foi a. mais desigual no seu aparte, e tant9 .mais infeliz quanto 

·: · que era possi vel immaginar-se. . S . Ex. suppõe que os esta.d.os hoje ~stãõ l!as 
· . · : ()'SR.. BA.D.uó-Áinda que a.: Pilião dê ao mesmas conÕ.ições das anti~ prqvm~~a.s._ ~ao, 
, _ Pià.uny todas as rendas, e lias nãO chegarão senhor, ,queremos ser ·. pobres, IDa!! ~uto

-... 0 Sa. ·PIREs I<'ERREIRA- Dê-nos o nobre nomos. Nestas condiçõeS, me f!.rece ma1s.ra· 
· depu.tadõ ~ rendas e ficaremos satisfeitos.- soavel que ·a dà.ina.ra ~tis~ perfeitamente 

,,"•. ·· .. . .. ~- .. - ' . •. . ' ": 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:51 +Página 6 de 58 

Sess6:o em 26 de Setembro de 1892 

os preceitos constituciona.es e todo este con- algum para os estados, durante o período da 
juncto de preceitos federativos, a.ceita.nd6 a organisação dos serviços que lhes foram 
eDl<.md.a do nobre deputado pela Parahyba,, transferidos. 
Sr Epitacio Pessoa que muito rasoa.-elmente Affi.rmou ainda S. Ex. que o projecto era 
interpretou o artigo constitucionaL ocioso, porque na lei do orçamento podia.-se 

Não queremos emprestiri10s, porque não a.utorl:iar o governo a. satis.azer as reclama.
balei que o autorise; queremos o auxilio l,lões dos estados do Piauhy, Goyaz, Para
previsto pe'a. Coustituição, porque não pode- hyba e de outros que porventura solicitassem 
mos, por ora, sa.tisfaze1' aos requi..o::ito3 indis- a prote~~.ão da União, para occorrer as suas 
pensaveis á garantia da. ordem e dos direitos primeiras despezas. 
do cidadão. A commissão, de que q_ue faço parte,- não 

Nestas condições, não vou appellar só deu 8. disposição constitucional a larga. in
para o patriotismo desta samara. mas appello terpretação que o nobre deputado nos apre· 
ta.mbem para. a. commissão de orçamento, peço senta..· · · 
ao nobre deputado por Goyaz, o Sr. Bulhões, o SR. FR.ANCISW VEIGA- Auxilias e não 
que ~rca. estes escrupulos natura.es ao ho- emprestimos, diz a Constituição. 
mem de bem. 

O SR. Lc:oroLDO DE BuutõES ••. tendo em 
S. Ex. e governador de um estado que vista as discussões do Congresso Constituinte 

está ínclUido na Ibta dos que necessitam de e apropria lettra. do artigo 4•, a que allu-
auxilios, e pelo natW'al acanl1emento de dimos. . 
S. Ex., por pertencer a um estado em taes Nesse artigo estabeleca a Constituição Fe
condiçãEs, S. Ex., como membl'oda coumissã.o deml (€): «Emquanto os estados se occupa
de crça.rnento não tem procedido de maneira. re!ll em regulari.sar as suas despezas, durante. 
que esta. questão $eja collocada no seu verda- o perlodo de organisação dos seus serviços, o 
deiro pé dPjustiça. e de verdade, entl'e; ndo- Governo Federal abrir·lhe~ba pa.ra esse 1im. 
se aos devaneos economicos do nollre depu- creditos espeeiaes, segundo as condições esta.~ 
tado por Alagôas. . • beie<:·das por lei.» · 

O Sa. OITICICA- Não, está enganado; não E' claro que o legislador nã.o cogita de auto· 
tenh~ nada. com isso. ri~ações em lei de orçamento, dessas autori

sações que formigam, por exemplo, na ·lei 
O Sa. Pm.Es FER~EIR.A.-"'- ··.devaneios estes ·financeira do exercício corrente, e em virtude 

que,; contestados com brandura, pelo nobre das quaes 0 governo vae custea.ndo os servi
depvt.ado por Goyaz que, com o seú crH~rio, ços da m3.ooistratura, úa policia, da adminis
fazeildo ver a S. Ex. que o estado de Goyaz, m~oção e de !Jygiene, nos estados que ainda. 
não está melhor que 03 outros dous, certa- · ta. 
meilte 0 noõre deputado por Ala.gôa.s ha de não chamaram a si esses serviços pores rem 
atender as suas 1 a.zões. em e!11boração as leis que os bão de regular 

e dependentes da votaçao.dos orçamentos esta
O Sa. OITICICA- Na commissão elle é peior duaes. 

to que eu. · os auxilias, a que se refere a disposição.ci• 
O Sa. PmEs FERREmA- Faço um appeUo a tad:t, são e~:Pedaes, são destinados a ·occorrsr 

3. Ex. e estou c~rto de que hei de ser atten- as multiplas necessidades com queluctam os 
dido.. · estados no inicio de sua.·vida autonomica, taes . 

como a insta: !.ação de seus tribuna.es, a m(in-
0 Sr. Leopoldo de Bulhõe~ tagem t:Ie suas repartições, a satisfação dos 

-Sr. pres:dente. os nobres deputados que novos compl'omissos até que os impostos 
me precederam na. tribuna, Srs. Francisco creados e outros transferidos possam ser ar
Veiga e Pires F·~rreira, não impugnar-am o reca.dados, a org:i.nisa.l;ão emfimda -força po· 
pro_ecto em debate, o.tf~recido á consideração Iicial, que impõe gr:tndes sacríficios. 
da Camara ptlla com missão do orçamento, , o SR.FMN<m:co VEIGA. -Isto não altera os tér
mas . criticarám-nô. e,;earando-o sob dous 
pontos de vista-da. sua. constitucionalidade e mos da questão.·· . 
da. sua. efil.cacia.. 0 SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs-Pareee a-o DO· 

EÍl.teride o iltustre representante de Minas bre deputado que não altera, mas pensamos 
que os auxílios, de que trata o art. 4" das dis- o contrario e vamos dar, as l'll:lÕeS que nos · 
]lOSições tran~itorias da Cons1jtuição, não po- levam a não acompanhai-o. · 

. dem enãodevem ser conced dos, como propõe . Pa111. que o congre.-so ordinario aUtol'iSS.SSê. 
~ commissão, sob a fórma. de emprestimo ~ o· gover::.o a abrir credito3, na. lei do orça.-:
JUl'Os e d~ rasga.te sm proso curto, acredi- mento, p:-lra. custear os serviços que devem. 
iandoS. Ex. que o pensamento do legislador passar aos estados, era inteiramente dispen~ · 
COnstituinte; .claramente expresso, autorisa sa\'el o art. 4' das dispo-ições transitarias. 
o Coi:J.gresso a. votar .taes ~uxilios ·sem onus porque.o a.rt. 2• jâ. ha.via flxado um pr&Zo. 
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improrog11vel para. a. organi~ação definitiva. esperiaes para. auxiliar 011 eetados em sua or
dOII mrsm(k: e.,tados e o art. 3 • de•~rrnínado ~nisac;ào Per.~runtltmos: ellt.aria. na mente 
a. fôrma pela qual a. transi'erencia. dos se. viços do lef(ili1lador conl'titumte conceder estes au
de~eria :st>r feita.. . xiliclll gr·atult:\.m• nr.!' ~ No caso amr•ma.tivo, 

Dentro desse prazo, que se finda a 31 de que signitl af;ão podem ter as palavras :fioaes 
d··zembro do corn'nte anno, taes creditos da dis_pos çiio do ~rt. 4" ~ 
seriam abPrtos, como teem sido. sem que se E' rora ele duvida que e-tes auxílios devem 
invoque a di;::po~h;ão do al't. 4", que só se ser pr·estados a titulo oneroso . • 
refere aos auxilios agora reclamados pelo o SR. FRANCISCO VEIGA-Não apoiado. 
Piauhy e outros t-stados, e que igualmente só 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-E' este 0 pen-
podem ser "ot.ados nEl$te exercício. De l de 
jàneiro de 11!93 em dean te cessa.m 88 di '}XIS I- sam,_· niO da Constitui•;ão. . . · 
ções transito1•ias relativas a es-tados e entra O S&. F'RANClSCO VEIGA-N"'ao apoiado. 
em pleuo vigor a do art .• 5• da Constituição: o SR. LEOPOT.DO.DE BULBõEs-.Jáaogoverno 
< ln~umbe a cada estado prover. a expen~as proví~orio occurrfra a neces~idade de ir ·em 
proprill~, âS neces~idadt>s de Feu governo-e auxilio do~ estados, e de facilitar as e..~·pro-
a.dministraçã.o ; a União, porem, pr.•:<t:u-à vincias do imp"rio a sua. tl'l\nsforruaçã.o em 
SOCCOI'l'Oll 110 estado que, em caso de calami- entidades a.utonc•mit!ns P. vigorosas. 
dade publica, os solicitar. l> • O decreto n . 660 A, de 14. de novembro de 

Ora, Sr. pl'e:<irlente. a lettra da· di~posi~ão 1890. mandou o governo fPderalg,a.ra.ntir os 
transitaria. c:lo art. 4" diz: -O ~overno abrira ernpre$timos exU>rno$ que ~e ~:ft't:ctna~~em ate 
cre itos e5lpeciaes para a\lxiliar o~ e:tarios a som ma de 50.000:000$ a lavor dos Estados, 
na• con.rlícó"s e.•trobe•ecida~ p?r lei. Qu (> condi· in~pirando-se no neto de 4 de agosto de 1790, 
ções serão estas que a lei ordinaria. deve do congresso amerif'Rno, que associou, para. 
estabdecer 1 A commissiio de c•rçamento conSt•lidar a Republíca.. a d.vida da União á 

· entendeu IJUe estas condkões não podi~m dos estado!!, attingindo esta. a enorme somma. 
-d-ixar 'de ser -juros e re~gate- e por isso de 21.500.000 dolia.rs. · . 
formulou o. projecto dando aos aux.lios o Fundament.ando ·este decreto, escreveu o 
caracter de em(Jrestirnos. ex-ministro da fazenda : · 

Esta qurstão Jiga.-!le â~ di!'l~ussões que a. ~ Não JIOdE>mos hesitar ante a obrigação 
re~peit.o de J;endas íbram t:ra~adas no seio da. 110e as ciwumstancias nos dictam, de ampa

. Constituinte ê para resolvei-a invocàmos o rar fraternalmente os estados nos seua pas. 
seu elemento histol'iro. !:OS inícia.es para a rehabili1açã.o pelo re!.~men 

.Os reprP~enta.nte.l' d"' algu.n<: estados rom- federativo. A par das razões moraes, a'vnl· 
ba.tet·am a federa(-ào, receio os de que e,:te~;: tam ig-ualmente ' s razõ,·s eoonomicas. \Não 

· não pudel>l<f·ID s:ubs.stir nas cond.ções que o pódem haver toas finanças na União, si ~es· 
novo regimem lhes impunha.. Vt:<ncidos, pro- tarlos que a cumpfem, imposibilitados ~rle 
curaram ampamr.as circumscripçiie:> que de- acudir a. c·ompr·omis·os instantes e sa.,"1"a.dos, 
fendia •·, propondo a partilha dos impo~tos de inhibido< de consolidar a. sua.diyida. disp~r4 

· importação, pl;~n"s de discriminação de ren · · virem-se para.Jysados entre as consequenci~ · 
.da.~. o. pagamento da. divida dos ·~tados ptla. funestas uo regimen E'Xtincto e as :'eVera! 
:União. etc. · . . ex.gencias do novo rPgimen. De estado~ en~· 
.. _E~ tas propost&$ ca.hiram uma por uma; mas era v!lhados e perseguidos por credores; niio s 
o Congresso ampliou a esphera tributaria dos poderã jamais const.tuir uma federação pros
est.lldos. nos moldes do pr• 1 cto de Consti- pera e estavel E' mister res~mta.l-<>S da. es

,tui~ão. dando l l•es prlvati va cornpetencia crav:dão financeira do passado, para os entre· 
-para. . ~ecreta.r ililpostos d'• exportação, de ga.r validos, confiados ~ altivos a.os eu grande 

· tranllmimo. de propriedAde, de indusr.ria. e luturo.• · · 
· profissões e terr toria.l, cedendo-lhes ainda as A medida. lemh'ada pelo góverno proviso-

. . terras devolutas. . rio não teve a.cceitação ou porque impuze~>e 
Além d -~tas contribuições, os ·estados fica- a.os estadc·s grandes sacrificio~ ·com o serv1QJ 

ran:t autorisad1.•s a decretar, cumulativamente d~ uma divilla. ex'erm:. ou porque os subo~
com a .União. as comprebendidas no art. 12 d nas;e a uma mspecção_ vexo.t<?r:a na appli~ 
-as de consumo e sobre a r ... nda, etc. . . cação do pr'Oducto do empresttmo. O que e 

· .. OS d!' fer.isores d;t. União mostraram-se apre- facto. ê que o decreto de 14.de &.J!QSto de 1800 
hensivós pla. sorte desta., acreditando que o tém sido e continuará a. ser até 31 de dezem· 
.Congresso deixava-se dominai', na. distribui l:l'O deste anuo, data em que caducatà., sí. é 

._. -ção dos recurso::>, :pelo fSpirito particulari:<ta., que ja não foi 1·evogauo pelo art. 4• <h1~ dis· 
enriquecendo as unidades federaes com sacri· posicêes transitaria~ da . constituição, lettl'$ 

.. _ - ficio da etmmunhão . . . morta· na oollec~·ào do.s actos da··dictadura . . 
c ),) poi.~ destes drbates, foi votl'lda a .dlspos;ç;:o : Pa.reée-nos que o refet·ido decrea;nn.."PírOU 

,-. : _ ~Q ~~\. 4•, per~ttindo a. abertura. de: cr~l.itos . a. ,di.;_pos;çãó do art .. 4".:. ·- _ 
3"·. 
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O Sa. FRANclS~o VEIGA.- Não apoio.do, ·o de . res~Hados po~t~ apreciaveis, como & ex· 
~ ê dift'l·rtmte. perll~QClll. ria prO\"lOCla O pl'OVOll; O~ de in-

O S& LEOPOLDO DE BULHÕES o caso não é dustria e pro fi -sõe...; e t.r·anstai$sà.o de propl'ie-
differente, é o mrsmo Então tr·.:~tll.7a->e de c.l..·de não dão annualmente, na. actua.lidade, 
forn.ecer os neccssa.rios meios uos esta•. los pa.ra.. mais de 50:000$000. 
en.<;<liarem os seu~ primeir1•s passos no novo Tudo isto, Sr. presidente, não autorisa o 
l'egimen e é justamente disto que se tt'ata nobre deputado por Minas Geraes a crer que 

- ~Wora. . E ê por esta razão q ~:e a commis.:ào o ,Jef.cit do orçamento da Goyaz seja chroniL'O; 
de orçamento pt·o~ emtJres! rm.fJ~ e não -'c,a- quando mu'to o poderá :persuadil• de que os 
~/Jts, cumprindo a disposição con~titucional. auxil os solicitafios são nel'essat·ios-pa.r-a que 

. esse estado tuturoso vença. a.s difficuldades que 
O Sa. FRANCisco VEIGA-Não t2m razão. o assoiJerba.m neste período de tx·ansicção. 
O SR. LEOPOLDO D'~ BuLBÕE-1-SI•. presi- Goyaz pred.::<~. abrir uma nova esr.rada 

d•mte, os estados que não puder<·m subsistir. que Lgue a cap'tal a S. l 'eLlt'O de Ubl-'ro.
nas condieôe3 creadas pelo netual regimen. binha.. onde t>ID breves dias esta.rã. a. Estrada 
terão a cor·a.gem de p~dir e acceitltr a. ~l••çào de F~rt·o .Mogyana. Aberto o tr-afego neste 
que a Constituição FeJeral otferece para tr~cho, em cunstrucção ja adiantada, S. Pe
estes casos dese.~peradus-a. a.nnexação aos dro tornar-se-ba o e01porio c! e t do o com
estados ma.is r rtes. mercio uo sul do e!'tauo, ficando a. menos de 

O• que hoje . ,·eem solicitar auxilios. não 80 leguas do. sua. <:a.pital. 
estendem a mw-.J importuna. do pedinte á es- Goyaz prE>ci>a lançar uma ~nte meta.llica. 
mola da Uniilu-; usam Lle um !l.re:to !]Ue a sobre o Pa.ranal,yba. para fa.ctli:a'· a expor
C··nst.tuiQão hes outorgou e de que se socc:or· taç;io do seu gado, o movimento rle seu <.:om
rem por i rem verificado a. impossil.ilidil.dc ruercio e para. rl'gular a arrec;r ua~ão de suas 
de obtl'r em:pre:stim~ dos bancos, na. quudr-o.~. rendas. del'r<~.udada.s pelo contrai-ande>. nO$ 
actua.l. in nu meros por·to,; daqu~>IIe rio. Goyaz precisa. 

Ma.q, Sr. pr?sidente; pondera o nobre depu- montar as suas z·epartiçõe.• e rspecialmente a. 
tado por Mina;; Geraes : «o mal Que afflige de-Terra> e Minus - que lhe dar·ão só por si, 
os estados do Pia.uhy, Goyaz e Parabyba. não dentro em p••uco tempo. os r cursos n~cessa
·e p -ssageiro, e permanente e será. aggrava.do rios pa.ra. a. su:t. manutenQão e desenvolvi
com a. concessão de urn emprestimo . :~> mento; melhorar as suas vias de cummnni
. Si fl•Sse uma verdade o que S Ex afllrma, cac;ão com as povoaçf•es do norte, que vivem 
os auxílios perlidos dev·am ser ne,aaclo~. quer 1 oje se: regadas das do sul; entretendo rela-

. a titulo oneroso, quer a titulo gr-atuito, por- ções com o Parâ, Piauhy, Ma.ranhã•l P. Ball!a, 
q• ~e sob uma ou outra fôt·ma só teriam um e finalmente organisar a sua força. po~icial 
resultado-o de pr:oloug-ar a agonia dos tres para. manter a O!-dem em seu vast - territorio, 
esbl.dos ; mas S. Ex. en;,.-ana se, como espero garantir as auto.·;dades, e a arrt>cadação das · 
demonstrar. rendas nas suas f.-onteiras sem limites. ' 

O estado de Goya.z, que tenho n. honra de A pa.triotic. as$embléa. estadual, convocada. 
.representar nesta. casa, no seu or<t<\ ··ento pelo llenemerit.o goyaoo que li restabelPceU a 
para. 1893 fixou a t·~ceiht em 4111:000$ e a l~.~olidacle e assumiu o governo em fevereiro; 
de,peza. em 668:000$. contessan o um deficu votou as leb complementl.!'es rla oonstituição, 
de 252:000$000. . elaboi'OU o orçamento, reali <ando todas as eco· 

Es5e estado não tem divida tluctuante e nom.as pos-ivd~. O numero das comarcas foi 
nem consolidada, ef'tava com as suas fina.n~as r·edu~ido a quasi meta.de e va.rios servií)LS fo
equlibradas emquauto prov ncia do lmp ··rio, ram entregues aos mun .• ipios. · · · 
recebendo deste um supprimento a.nnulll de · Goyaz nã.o se vexa de "~-ir pedirauxilios; não 
recursos deo 300:0ú()$ pouco mais ou menos implora., como outx·'úra, as migalhas do ol'(-a
para. as des!)ezas com administração, poli. ia, mento geral : reco1 re a· • Congr·es-«>, · por·que 
JUStiç,, de 1~ e 2• instancia, bygiene e obras a crise actual não permitte aos e~tabeled· 
publ;cas. menro> ban,·at'iO< lazer lhe 'Ulll ~mpre. .. timo, 

O novo regimen, transforma.ndl)& proviilcia. e a Con•ticuição força-o a se constituir defin:· 
em estado, tran..'\feriu-be !:'erviços e rendas, tiva;ment·~ até dez. mt:ro, nã.o tendo podido 
mas aquelles na importanci<~ d-~ 300:00:.>$ e prever as pert·1rbações politica.s que lhe con· 
esta.~ em somma infel'ior a IOO:OOO$~i00 . sumir·am tempo e tor.:a.~. . 

o im.pqsto de ~xportação ce.dido ans e..~dos Em futUt'O b~m proximo, E!SS~ estado. se 
e que para. alflUDS produz mtlhar:cs de contos acharâ em condições de sa.tis ~-r Q'llae$quer · 

. de réis, em nada. intl.uiu p:~ra o augmE'nto das compromis~ que hqje a,-suma: as suas t ·rraa 
rendas:de Goyaz, <iue já. cobrava e:;se impo:.to vão se valorisa.ndo. a med:da. que a M·,!f!i'1.'14 
sobre o gado vendido· para fóra •lo ~eu tr: rii-' ~a appJ·o-xima do Pa.ra.na.hyba, e esta. ferro.·,v.i~ 
to rio,· não' podendo eleva l-o, porque ê vexa- deve ~:!$tal' n~ limites de Goyu.z em menru .de 
tOriti ;;~2 -·tef),"i~a.l e de dim~l · apPlica.ção_ e dous BdlllOS. . 

.. ,·. 
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A Estl'!Ulo.de Fel'l'O de Alcobaça, em oon- Tomando-se o total da. dívida .. 
struCQão, salvando as princlpa.es cachoeiras do e deduzindo-se delle a. receita. .• 
Tocantins, franqueará. as oommunica.ções oom 
o Pará., tacllita.ndo a. export·oção dos produ
ctos de Goya.z pela. via. tl u vtal do Araguaya e 

946:491$961 
500:000$()00 

temos o deficit de ........... . 
Deduztndo-se os ........... .. 

TÇ>cantins. 

. 446:491$951 
333:000$000 

da di vida do Banco do Brazil 
e apolices, ficara o deficie re-·o ma.l que hoje affige o estado é passageiro 

e talvez seja. mais transitorio do que pre-
sumo. duzido a ...... , .......... . 113:491$951 

Na.s mesmascondicões se acham a. Para.hyba 
e o Piauby, posso dizel-o, a.ttentas a.s infor
maçõesque pude colher acerca. destes estados. 

0 SR.. EPITACIO PESSOA. - São justamente 
essas dividas que desequilibram o nosso orça
mento. porque pagamos a.nnualmente 40:000$ 
ao Banco do Bra.zil e pagamos 9 o 1 o das a.:po
liqes. A mensagem dirigida pelo actua1 governa

dor da Para.hyba. ao Congresso, em l de julho 
do corrente a.nno, e que tenho á vista, diz : O SR. LEoPoLDO DE BuLHÕEs -Devemos ex

cluir da despeza ordina.ria a divida. em a.po
Hces e a do ba.nco. «A divida. do estado, ate 31 de ma.io, as

cende a. 946:491$9tH , a. sa.ber : 

Vencimentos de empregados .• 
Magistratura .. ...... ....... .. 
Illumina.ção da capital. ....... . 

· Subvenção à Santa. Casa. . •• · •. 
Ba.uco do Brazil ....... . ...... . 
Apolices ...... .. . ............. . 
Juros da.s mesmas. .. . . . .. .. . .. · 
Lettra em favor de Silva. Re-

tumba. ................... .. 
Vencimentos de empregados, 
- liquidados até dezembro de 

1R78 ede que se deu conheci· 
mantos.:· . ...........• ... .. 

O SR. . EPITACIO PESSOA.-Creio que V. Ex. 
2:>5; 442$00>\ esta confundindo os dados que apresentei com 
43":0~7$160 os relativos ao Pia.uhy. 

S: \JSlOO O S" L But - . " "to 31·468$213 n · EOPOLDO DE HoES- , . . e 181 

160;000$000 assim o calculo, o. ~ficit ~ra de 11_3:000$ e os 
173·150$000 500:000$ de auxthos serao su1DC1entes p:l.l'a 
257;884$;;90 h~bilita.r a Ps.rahyh 1 a organisar os seus ser· 

VIÇOS. 

7:500$000 0 Sn. EPITAOIO PESSOA-E O pagamento das 
dividas~ . · 

0 SR. LEOPOLDO DE Bur,HÕES-Não pOdemos 

67 :_11 /l4>0o2B votar credito algum pa.ra. pagamento de dívi
v.pv- da.s dos estados, porque o nobre deputado ha 

946:491~ de recordar-se, a proposta. que a.utorisava o 
~.... governo federal a. encampar as divi<bs dos 

Deduzindo·se, Sr. presidente. desta. somma. estados foi repellida. peJa constituinte .• • 
a importancia da. divida. em apollces e do O S&. EPITAcro PESSOA.-Pois o auxilio será. 
Banco do Brazil, cujo serviço creio que figura de todo inefficaz sinã.o pudermos pagar a. di
na verba -Juros-, "Porque não é possível vida. do Ba.nco do Brazil e das a.polices. 
que SÓ O~ juros de l73:!JOO$ de .apolices pr_o- 0 SR.. LEOPOLDO DE BULBOEs~O nobre depU• 
~uzam 257:000$, ficara redUZido o debito tado enoontrarã. na. mensagem · ~presentada 
a 613:000$()00, . . · pelo actual governador da Parabyl>a, bases 

Na mensagem, a que a.c1ma. allud1mos, a. pa.ra chegar a uma. conclusão inteiramente 
-:rtll..-eita e orçada em500:00()$, logo o deficilda. contraria. a. que acaba. de . formular ·em 
Parabyba será de ll3:(){)()$00$. aparte. , 

o sa·. EPITA.CIO PESSOA. - o auxilio que a . . o que tem faltado. a. Parahyba não é ren.da., 
commiSsão de orçamento propõe é pequeno e governo que ftsca.hse a.. arrecadação dos 1m· 
pàta. fazer ta.ce ao deficit, que é maior do que posro~ e p_una. com severtda.de os ftaudadores 
v Ex supfõe · dos dinbe1ros do estado. . 

' · . • . . A causa principal do desequilibrlo da. re· 
O S& .. LEOPOLDO DE BOLHOES - D,IZ? nobz:e ceita. com a despe2a. como observa. o gover

(leputa.do palll. Pa.rabyba. que o defic.t. e ma1s na.dor na sua. mensagem, ·está nos victosos e 
;J,vultado do que o caJ.cn!adO por. mJm, mas imperfeitos processos dearrecada.ç&o: 
pondero a. V, Ex. que nao se deve englobar . . . - d 
na SO!IlTI!!' da,s de!!~ ·prdínarias d~ estado «Temos disto o_ exe~plo. A _let n. 69<> e 
a imporf.a.ncia da divida. con~llda.da, com a l8!'· ~xou em 1$500 o I!Il~ ~e volume d~ 
qual nada. temos que ver. Na.o se trata. de algodao exportado por barreira? segundo da 
paga.r diVid&S esta.duaes ; a emenda a. Consti- dos do Tllesouro ~ ren.d~ p~vemente d,aquella 
tu!Ç&o· que consignava tal idéa. cahiu e ca.biu, ~~-em 1882, tm de 41.472$9~8-e .em 1883 de 

· -~nso eu, porque i:ç'ia. a.proveita.r qua.-d que 35.258$800. . . . 
exclusivamente aos estados fortes e prosperos,- De 1884 ·a la9l fot &quelle 1m posto suoces-
qu di~ & proteeção da.. Uniãó. siV8.1D.ente. :ele~o a. 2$. 2$000,· 24500. e era. 
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os estados atuar as vantagens do antigo re
gimen com as do novo. porque estas excluem 
a.quellas. · 

0 ~R. ~PITACIO PESSOA-Consta-me que se 
pretende supprimir comarcas. Ma..~ que !le
ja.m dez, as despezas não podem orçar em 
42:000$000. 

de esperar que o augmento da, renda se 
fizesse sentir proporcionalmente, estando veri
ficado que as safras niio uiminuiram de 
intensidaàe; aconteceu justamente o contra
rio, nunca mais ella attingiu a cifra de 1882, 
foi sempre diminuindo até o ridiculo alga
rismo de 6:000$ no exercício de 1891, etc. 
Tenho-me rererido ao algodão, com o mais 
tem acontecido 0 mesmo. Devemos concluir, O S. LEOPOLDO DE BurnõEs-Do que tenho 
continua 0 governador da Pa.rallyba., que tem dito, Sr. presidente. creio poder concluir que 
havid,o grande desbarato das rendas do o :mxilio proposto pela commissão, de que 
estado, ta.lvez com sciencia. e conviveencia faço pa.rte, será su:fficientc ... 
dos mpectivos estacionarios... nest\'s ulti- O SR. EPITAcm Pr,;ssôa-V. Ex. me fil.ça. 
mos tempos se tem praticado o contr·abando obsequio .de dizer : com os 500:000$ que verba. 
até com ostentação ! » eliminaremos das despeza.s ~ 

A divida activa da Para.11yba, Sr. presi· o SR.. LEOPOLDO DE BuLHÕES-Direi ao no-
dente, segundo a mensngem, e de 232:637$576 bre deputado que ne!nhuma, porque não se 
e de fevereiro a 31 de maio só se tin!1a cogita disso. o estado applique como enten-
cobrado dessa divida. I :734$044. Ih T d 1 · 1 

Não é de admirar "ue este estado lute com det' me or os aux1 1os, no eseuvo VImen ;o 
'l de suas fontes de receita, na ftscalisaçã.o de 

difHculdaàes :financeiras. á vista do que nos suas rendas ou mesmo no pagamento de seus 
expõe o seu governador; mas, melhoradas as runccionarios. c so julgue preferível extin
cousa.s, e ellas não de melhorar, porque a uir a divida consolid-ada. ou convertel-a 
Pa.ra.hyba niio quererá por certo anaexa.r-se gal-c·ha.. 
a um outro estado, o auxilio de 500:000$ lhe f -
será. de maxima efficacia. Inutil será. eUe, O Sa. EPil'AClO PESSÔA.-A Parahyba terá. 
confesso, si 0 estado continuar <J, manter as recur•sos para su~sistir si eli~ínar a divida 
suas innum,>ras comarcas, a não cogitar de do Banco do Brazil e das a.poltces. 
economias e de regularisar a· n.rrecadação de O Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES - Agora, 
suas rendas. Mas. neste caso, tanto os 500:000$ Sr . presidente, vou tratar. do Piauhy • 
com:> os l.-.000$. -propostos na emenda do Este estu.do apresenta-nos dous orçamentos, 
nobre deputado pa.rahyba.uo, serão completa.· um elaborado para este exercício em que se 
mente perdidos e até contraproducentes. calcula a despeza em 767:361$099 e a receita 

A Parahyba. des:pendeu de 19 de fevereiro em 237:~)901 e o de.ficit em 329:432$191; 
a 3l de maio 122:859$078, inclusive a dés· o outro orgimisado para 1893. fixando a des
peza com a magistratura... peza em 961:576$157!1, a receita em 309:861$ e 

0 SR. EPITA.CIO PEssoA_ Não apoiado, a o ~~fic't em 651:715$679. Examinaremo~ o 
magistratura está sendo pa.:,a-a pelos cofres ultimo que comprehende todos os serviÇOS 
federaes · · descentral1sados. 

. Antes de tudo e forçoso notar que as des-
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Vejo na enu- pezas do Piauhy for·am ampliadas de modo 

meração das despezas a magistratura com extra.ordina.rio para alcançarem aquella. cifra 
42:000$000. de 961:000$. O p,a.uhy tem população mais ou 

O SR. EPITAcro PEssoA.-lsto foi durante o menos igual a de Goyaz, tem territorio menos 
.tempo em que o estado esteve organisa.do. extenso, não pódeter absolutamente uma del!
Um juiz de direito, urr:·juiz municipal e um peza 50 •/o superior a daqueUe estado. No · 
promotor em cada comarea e exístindo 39 orçamento goyano para 1893 a despeza a.ttinge 
comarcas-não póde a despeza ser de 42:000$ a 668: 000$. como é que o do Pia. uhy pôde-se 
em um trimestre. eleva.r a 961~000$0001 . 

O SR· LEOPOLDO DE BULHÕES- O nobre depU· · O SR. PIREs FnREIRÀ-E' porque o Piauhy · 
tado feriu o ponto fra.co da questão: a. Pa- não tinha a Relação que tem Goyaz. 
rahyba., não póde continuar a ter tantas co- o SR.. ·LEOPOLDO DE BuLHÕEs-Não. não é 
marcas. essa a explicação. Quero crer que nos 961:000$ 

No a-rltigo-rt>.gimen as provincia,s ilt1lenta'llam éstão incluídos ·os 500:000$ do emprestimo 
comarcas, porque aô gov-erno ge'ral. competia. · contrahido com o Banco da Lavoura e . ·r.om.
provel·a.s e :J.os cofres geraes o custeal-as. mercio em 1890, com fiança. da União, em
Em Goyaz, algumas vílla.s foram arvoradàs prestimo que n. União já. encampou. vomndG · 
em comarcas; porque desde que a despeza. o Congresso nesta se..~ verba. no orçamento 
corria por eonta do Thesouro. a justiça. devia da. fazenda para os juros e amortisação delle. 
estar a porta do. cidadão. Hoje, porem. as Parece-me, Sr. :presidente, que houve ta1 , 
COU!!&S- são ~11tras e ·bem di~ersas. Não IJOdem ou, qual ~rbitrio na. :fl~o das -d.espéia;é -46 · · 
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Pin.uhy, e s~ nõ.o hll exagero na. estima.t h·a 
com ce1•tes.1. nii.o se cuidou de fa.z•r eeonomia 
alg-um~J.. Em Güy:\Z nf1o se proc?deu assim. 

O SR.. PmEs FERR.I!:lR.A-~em no Pia.uhy. 
O SR.. LEOPOLDJ o& BULHÕEs-O Piauhy 

tem representantes que muito se es,brça.m por 
.servil-o e vãu·conseguindo tudo:-ve!'ba. pa.ra. 
mPlhoramentn do porto de Amarração, verba 
para. desohstru:·ção do Po.rnahyba., verba -pR.m 
suuven~ão do serviço de n:J.Ve;!ação cl~ste ri , 
crediro espêcial para. poços oa a.çudt·s, em
pre~timo sob fia.nça da União e enc.'l·IDPI\Qiio 
dest.a diviua, verua pat:.J. telegra.pho do Ama
rante a Therezina e finalmente auxiiios de 
500:000$ e que agora desej<~.·se que sejam 
gratuitos e se êlevem a 1 000:000$000. . 

O Piauhy tem exc llentes campos de criar, 
a sua industria }la~toril jà està. bem desen
volvida e o caudaloso rio que o corta é fra.n· 
camente navega.vel e n<~.vegado em uma e:x
ten~ão de ·:oo leguas N&o p~.de estar nas con· 
di~ões difficeis em que os ;;eus r< present.J.ntet-õ 
o ·descrevem na petição dirigida a estaCa
mara.. Si é real.a penuria. e .. que se diz se 

·achar, não póde ser um e.~tado. 
O SR. PI~Es FERREmA-E' tarde. 
O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs -Não é tarde 

para. se annexar ao Maranhão, ·o que não 
desejo qu~ ar.onte<;a e nem rreio se realisara, 
porque sustento que esse ... :::tado tem recursos, 
nreci~ando apenas de quem os desenvoha e 
proteja. 

O }!OVernador do Piauby, que se acha nesta 
capitai, ine informou de que o·impost.o de 
exportação de gado, cuja renda era cakulada 
em 60:01·0$. não }lrodlizia 8:000$ por causa 
do 'ontrabando e da falta de energia na sua 
arrecadação. Por ahi avalie-se o mais e ter· 
:se-ha a explicação da defic;encia da reeeita. 
Quanto a de.~peza, perguntO: hO'IV8 l'edUCÇâO 
no numero das comai·cas 1 As escolas puulic:,s, 

"creadas muitas vezes para. dar oollo• aç.1o a 
. prottgidos de influ~ncias eleitoraes, niio snfi' ·e-

cos se prenccu·1am com elta. certos de que. a 
cons()lida·:ão da R"-publica depende hoje da 
resolu~;ão do problema financeiro .. 

A constru,·ção do edificio das finanças é 
ma.is morosa. e complicada. precisa máis da 
collaboração de tempo. exige mais das ener
gi:ts nacionaDs,impõe m~iores s:acrificios do que 
a construcção do edidcio pofitico. 

O governo provi~orio enrontrou facaidade 
na decretação ele mt'didas as mais arrojadas 
de c<\mct~r pulitit·o, mas já não loi tiio fdiz 
na organi~ação das finança~. Foi el!tr, pode-se 
dizer. o esaolho emque naufl'agou e que po
rleria ter evitado. 

Com effeito ninguE'm se lembraria ho,je do 
gov!'lrno da revolu~o sinilo para. bem•iizel-o. 
si eU!:! nii.o ti ve!lSe perturbado prorund1tmcnte 
as ti.nanç!l.s do paiz, creando difficulduues tão 
serias para a consolidação das novas institui
çres. 

E' tempo, sim, de r.uidarmos das finanQas e 
só das timnças, porque o pt'Oblema politioo 
8:5ta mais ou menos re3ol vido : a União Jà tem 
a sua Constituição e os ~tados estão dA posse 
das suas ; o governa· nacional està. com os 
seus·orgãos apparelhados e funcionando re
gularml"nte, os dos estados igualmente se 
acham iotegr~dos e em acção ; as municipu.
lidacles se or1anis·Jm calmamente. 

A partil1.1a das nttribuiç6es administrati-vas 
e po ~i ti~s t>sta, pois, operada f.llitre os di ver
sos elemento~ organicos da confllaeração, cum· 
p1•indo-nos hoje cuidar do~ interesses. ecoao~ 
micos('! :finan<·eiros rederaes e estaduae~ . . As 
luctas pnliticas como que cessaram. os odios 
se arrefeceram e todos os hom:'ns de bi\a von
tade se uneni para. a. grande e~~mpanha contra 
o defici', comra a. baixa do cambio, contra a 
depreciação do meio ci1·culante e contra a 
cm•e que no3 a~sola. . 

O projecto que se discute. Sr. pres'dente, 
é uma próva de que o CongreSso, embora 
atarefudo com assumpto~de tant.a. mal!'nitude, 
não se d scuiua do~ • ·stados e não é imli:fferen te 
a !'Ua FOrte. As ditllculdad~'s com que l).lguns 
ddl s lutam, nl'ste Jl!lriodo d~ transicção, são· 
dev das a falta de PqUilibrio que ha. ent~e os 
serviços e as rendas que lhf's tocara~. 

ram reducçâo 1 Estou <:erto que o patriotismo 
dos representantes do Piauliy na assemblea 
esta/ual ha de se manifesta' ,coop··rant.lo com 
o actual governador para. que esse e ta.lo !'Oe 
constitua. e po~sa viver nos amplos moldes do 
noro reg-imen político, em.boa.bora. implnn-

. i:ado no paiz. De nossa pa. tE> fazemos alguma. 
cou>!3. para que esse resultado se obt,nha, 
propondo os a.uxilius de que trata. o pro.ecto 
em debate. 
· E' com sa.tisfa~ão. Sr. ·presidente, que vE>jo 

, a camara. occupar·se com .. s finanças esta
: · duae.~. ella que parecia aho.orver-se na discus
. são da.s finanças da Rt-pu 1 lica. e no estudo dos 

Foi este, Sr. presidente, o f'mbara~o mais 
sério qlle "t>mpre detevp os p~ls~os da:1uelles 
quep• gna.vam pela descsntralisação, no tempo 
da moiHirchia: a Jiesigualdad& de re~ursos, a 
diversidade cl~ ('Ondições economicas 1las pro· 
vincias do imj>erio. 

. meios de conjurar a. crise actual e de firmar 
· em solidos alicerces o credito nadonlll. 
' ··· 'Todas as attenç' es estão volt8das para a 
.. ·.questão fule.noeira. •. todos úS es}liritos .patri<lti· 

-- ·-' • --:~- -- --~-- . >". . ' . . 

Todos os planos de descentra.lisaç?Lo e de 
alargamento das franquezas pr: viaciafs des
JQziam-~ deante d~quelle obstaculo, que a 
indole abso1·vente da. mona.r.:h,a.. •xagerava, 
po ·que. facil e demon:;;tral·o, o governo mo
nart:lliCO viu sPmxwe com mau· olhP.s as ton· 
tatiYas de ~?mancipação das prov1ncias. · · · 
. Promulgada.. a n~· carta constitucional 
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em 1B24, seis annos depois ainda a.s proviu- não prejudicassem as imposições ~era.es do 
das. não tinham discriminação de impostos e Estado. » 
nem de serviços. No àrt. 12 o mesmo Acto Addicional esta-

A lei de 8 de outubro de 1833 lançou o pri- tuira: «as nssembléas provinciaes não pode
meiro germen para aquena discriminac:.ão, rão legisla!' sobre impostos ds importação_~ · 
mas até então a despeza provincial figurou A hermeneutica do Conselho de Estado; das 
uos orçamentos dos differentes ministerios de camaras e do governo monarchicos decompoz; 
envolta corri as despe7.as geraes_ por tal fórma aquel'as disposiçê\es que as 

Veiu o acto addicíonal e depois a lei de 4 províncias ficaram tolhidas completamente 
de outubro de 1834 e finalmente a de 31 de em mate::'ia financeira. Foram declaradas 
outubro de 1835, que operou a partilha dos inconstitucionaPS as tans itinerarias. os im
recursos :financeiros entre o im:perio e as pro· postos d ... barreiras, os direitos ·sobre con-
vincias, tocando a estas: · sumo, os impostos de exportação. etc. 

Donativos de tercas de officios ; O desembaraço do governo, o desrespeito 
Sello de heranças e Jegudos ; para com as provincias chegou ao ponto de 
Imposto de policia ; um ministro mandar por um telegramma. 
Decíma de predios urbanos ; suspender a execução de uma lei orça.men-
Dizimo de exportação ; taria. de uma provincia importante. des-
lmposto nas casas de leilão e modas; organisando com:pletamente as finanças dessa. 
Dito no consumo de aguardente da terra ; provincia. 
Dito sobre 0 gado vaccum; As pobres providencias não reagiam porque 
Meia siza de escravos; estavam sem forças e sem Yidaelimitavam-5el 
Rendimento do evento. a clamar no deserto contra as invasões au

dazes do centro, contra as espoliações de que 
Em 1851 foi ampliada esta lista com o im- eram victimas. 

posto sobre ·seges e mais vebiculos de conduc- No entanto começou-se a :fallar na resfa.Ul'a· 
ção, e em 1854 com «premios de loteria nã.o çiio do acto addiclonal e o estudo de alguns 
cobradoS». · planos de (jescentralisa.ção foi iniciado pelo go· 

Estas imposições eram improductivas umas verno, provavelmente por compaixão ou. em 
e outras de rendimento insignificante, conti- homenagem a opinião que revel(Lva-se a iavõr 
nuando, portanto, as provincias na depen- da autonomia provincial. Prometeu4le a. 
dencia. do centro e na impossibilidade de revisão do formal de partilha!S de 1835. e chec 
acudir as suas necessidades sem o auxilio dos gou-se até a lembrar a. necessidade de dar as 
oofres geraes. . pro'IJincias a faculdade de nome.w ca.roe-

Em 1836 as províncias solicitaram auxilias reiros. 
e gozara.m delles durante 13 annos con- Quando, Sr. :presidente, a corrente de opi
secutivos, entendendo afinal o governo da nião, formada pelos propagandistas da. fede~ 
monarcbia que melhor seria centralisar, e ração, avolumou-se e que as com:pli~ OO!If 
centralisou, certos serviços, como a justiça a furça publica assumiram certas proPQrçQes-, 

. de' ]a instancia, a guarda nacional e o culto a monarchia quiz transigir e acceitou 1!- idé6 
publico, cerceando assim ainda. uma vez o da eleição dos presidentes de província. 
acto addicional. Era tarde para transacções: a mona.rchia jà 

i A guerra contra a autonomia local, que não tinha o apoio das classes conservadoras e 
I suspendera-se· durante o periodo regencial, nem a coniiança das provincias,que ella. tanto 

continuou e com tal intensidade que não tinranisou. Fez-se a revolução e a. idéa. fede-
llbderia deixar de anniquilaras circumscri- rativa se impoz em toda a sua plenitude, com 
:pçõesdo p~. O meio se~uro ~e levar ~ m~r-te todo o seu vigor, encontrando decidido apoiQ 
as províncias era reduzll-as a fome e a ~mse- em todo o paiz. · - . 
ria., impossibilitando-as de desenvolver as suas Espíritos atrazados, educados no regimen 
riquezas e de.creár recursos proprios. Oplauo do unitarismo monarchico, aterrados a velhos 
estava de ba -muito combinado e o Conselho p~econceitos e doutrinas, malsina.ram a fede-.-

i de Estado incumbiu-se de sua realisação em ração e ainda hoje a combatem. Elles disseram 
boa parte, açulando, ora o governo, ora as e repetem que os estados Jião t.eem recursos 
camaras, a cassarem ou a suspenderem as para viver salvo dous ou tres que ex~~tn 
leis orça.mentarias das pro·dncia8,averbando- café ou borracha; que a federação sera. vmA. 
as, com uma per.tinacia digna de melhor mentira, só existil'á. na lei&. nãQ nos fat<~ 
causa., de inconstitucionaes por m.n motivos. porque os est'1dos hão de pe44' a11.Xili,o.s, ~ ._. 

O Acto Addicional, no seu a1•t. IQ §5°, defi- União dal-os-ha, ferindo a Constitui_~ e, ao 
nindo"à.s àttribuiçõeS. das assembléas prov:i,n- regimen etc, · . · 
cia.es, h.avia estabelecido que estas poderia,m Para convencermo-rios, Sr. presidente •. de. 
legislar .«sobre o.ÚI)lpostos neces.~a.rlos pa:ta que . esta prophecia· nãQ. ~ ~~. baita ... 
as suas despezas, co~anto q!U estes impostos lançarmos um. ra.pido ~lpe de vista, sobre- ~~ 

. . . ·~ 

1 -

Cama.ra V. v •. 
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estados que se n.ca.bam de Or>;(anisar: só as Veem à. mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
· receitas de tres de!les S. Paulo, Rio, Minas a coilllJlissão as se~uintes 
attingem a 42.000:000$, ao. passo que as re-
ceitas de toda::~ as vinte províncias da mo· 
narchia não excediam de 32.000:000$. O 
Pará, o Amazonas. a Bahia, o Pernaml.Juco, 
o Espirito Santo, o Paraná e o Rio Gra.nrle 
estão folgados e os . demais estados, sinão 
teem. abunda.ncia de recursos, não choram 
pobreza. . 

Emenda ao pro}rxto n. 1:92 

Da consignação de 500:000$ para o serviço 
de colonisação dos eshdos, distribuam-se 
45:000$ para Matto Grosso, com applicaçã.o ás 
suas oolonias de nacionaes. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 189-Z.
A. Azeredo. 

Emenda ao orçame;•to do ll!íni~erío da In
d-ust!·ia, Viozç<1 o e. Obras P 1.1./Jlicas ( projecto 
11. 1.92) 

D~,s vinte ex-provincias anemicas da mo~ 
narchia, apenas tres dit·igem se ao Congresso, 
e utilisa-se da disposição transi toria do art. 4• 
da. constituição, pedindo auxílios p1ra acudir 
as exigencias de sua organisação. que deve 
ultima.r·seimpreterivelmente a 31 de dezembro 
deste anuo. Esses auxilias provavelmente não 
seriam solicitadJs si a. orga.nisa.çã.o doo; estados · · 
não fosse interrompida por perturbações poli- Ao n. 1 do art. lo : . _ . ., 
ticas, ou si o paiz não estivesse sob 0 .jugo de I . Restabeleça-se a cons1gn~ao ~e 3:~00,<:; des-. 

. uma crise tremenda, que impussibilitu. todas tmada. ao pagamento da g~tllicaça? de C<l:i· 
as operações de credito nesta e em outras culos a empregados da 2• secçao da. DirectorJa 
praças. . · . · Central. _ ~ , . 

Tenbo fe, Sr. presidente, no futuro dos Sal~ das_sesso~s, 26 de ~etembro ele 1892.-
estados, na eonsolidação da Republica. Fede. ArztQmo .4.~.-:redo. 
ratha e é com espanto que observo quanto Fica o governo a.utorisado a comprar ao ci
ja temos caminhado neste sentido, em. tão dadão Alfredo MQreira Pinto a propriedade do 
curto e atormentado período da vida nacional. seu Dicciona1·io Geographico, .Histr~ric~, Etho-

Foi tão facil na Republica os estados se for- roqraphico e Administrati'!Jo ào Bra~il, pela 
ma.rem .e se desprenderem da União, quão dif- q uantla· de 60:000$, a qual lhe serã. paga em 
ficil na monarchia a~. províncias se consti- pre>tações, sendo 20:000$ no começo da publi· 
tnirem, luctando~estas .mais de meio seculo caçã.o, 20:000$ no meio e o restante no fim; 
pela. sua emancipação ~em resultado algutll. ficando o autor obrigado a· rever todas as 

combatemos e vencemos a tradicção do provas ate a final publicação do referido 
unitarismo, incompatível com as vustas pro- trabalho. · · 
porções de nosso paiz; dérrocamos os habito3 Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.
que a centralísação ia implantando em todas Dionysio Cergúeira.-Indio do Brazil. - L. 
as camadas populares e principalmente na Muller.-Be!lar1niM CarMiro.-Luiz Mu<·at. 
classe dirigente; garantimos na lei a ·sobe- -Lopes Trollão,-A.. G1.1anaba?'a.- C. Z...-ma. 
rania. dos estados, discriminando a. sua es- Frederico. Borges.-Josd Mariano.-Go(lçal1JeS 
phera de acçã.o e as suas renda.s- fizemos a Clta"Oes.-Joao Pinheiro.- Glicerio.-Olilleij·a 
lederaçã.o.. Pirtto. -Barií.o de S • .<l{arcos. -Couto Cartll.l;o. 

Para que tenhamos contian .... a (lffi noss:~o -A~~thsio Fialho.- Mm·citmo de .J.l!{IJgalMcs. 
~ Pedro Americo ,,...., Oartos Garcia..- Ju.veilc!O 

obra, para. que seja. ell.a. abençoada pela. P08te.- Aguiar.- Arthur Rios.-Sd Andrade.-PiTes 
rid.ade e .bastu,nte que recordemo~, termi- Ferreira. - Pa:ula Gttima·rües.- Gonçalves 
na.ndo, que quil.ndo a. díctadura. alçou o collo &rreil-a.-Joii.o Lopes. _c. do Nascimento. 
teaia.udo esmagar a Constituição e a Repu- -BeUarmino de Menrimtça. - Netson de Vas
blica, foi de um estado- 0 .Pa.rá.- que p;;.rtiu concellos.-Francisco Veiga .-Raytntmdo Ban· 
o Jll'imeiro grito de alarma. e de outro estado deira.- F. Schmidt.- Mal"ünho Rodriyues.
-o.Rio-Gra.nde do Sul-o primeiro movi- Bas·os do Na.scimwnro.-Fróes da Cruz.-Nila 
menta insurreicional contra o 3 de novembro. Peçanlia.-Fttrquim w·c:wne:ck.-!oaqttim Pe,·· 

!fenho concluído. nambuco.-G.ctrcia Pires,-Mursa.-Patleta
Costt.l .Machado. - Josd Be1lilag!>la.,-Felisbello 

Niilguem mais pedindo a palavra. fica en- Freire.- Vi~lhaes, - Lamounier.·- Luiz d~ 
.cerrada a discussão do art. 1° e successiva.- Andrarle.-Gonr;alo de Lagos.-Char;(I.S Lobato. 
mente dos dema.is artigos do projecto, ficand.o --Fra.M:isco Sodre.-U. Ma'I'Condes,-For~Scca 
adia.dà.s.as voíações, - Hermes.- Cezario Motca Junior.- Ttwma~ 

Continuação da. 2a discussão do projecto n. Delfinó,- Caetano de AZb~.~quergue.:.... A;;eredo 
19'~, deste a.nno, .fixan~o _a despeza. do mil;tis- -Pat'fo Argollo,-Annillal Falctzo.-'éa,t. tão.
.t".erlo ·da. Ind~trm, Vmçao e Obras Pubhca.s j A.nt~mo Q(ynt(l.~·-;-Fra~ça Car'llalho;-Jit:msec.~ 
F.a~'Q exe~tClO de _1800. . . . 'e Sstoo~ ~ F:.ao${aco }Iasca.Yenlms. . 

~· " .. ·. ' . .. . -·- . ··. . . . - - - .. - ' . ·. 
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Em ema 

Fica autoriss.da a despeza de 2.000:000$. 
para o prolongamento da Estrada de Ferro 
do Rio do Ouro até Belém, construindo-se um 
ramal para a ilha dos Ferreiros, outro ate a 
-praça. 11 de Junho,"reconstrucção e melhora
mento de sua rede de viação e do material 
rnodate. . 

S··la das sessões, 26 de setembro de 189-2.
Urbano Marcpndes.- Allw.yde Junior,- ha· 
quim Pernambtlco,- José 8c~ilaqu-'. - Pateto 
A-,-_qollo.- Uch8a Rodrigues.- Ma,·citm~ de 
Magalhães ,-A11IOnia Olyntho. . 

EmcnrLn tW projec!o n. 1!)2 

Supprima.m.se na lettra-C- do n. 3 do 
art. I• as -palavras seguintes : 

« E reduzida a consignação de 1.042:000$ 
d.estinada ao mesmo serviço nos outro8 esta
tutos a 500:000$000. 

Consequentementc eleve-se a ve~·ba respe
ctiva a 10 938:45(\"-667. 

S. R. -Sala das sessões, 2G de setembro de 
1892- Bella1·mijtQ de 1llendonça. - Erico 
C~clho. - Bofqes de .Medeiros. -Francisco 
rlc l.fottas.- Nor;~•~i1·.-:.. Parm1agud.- Homero 
Bapcista.-.'ilves de Caswo.-.4.ug•-'$~O de Frei.
t,s,-Bast s do Na,cimento. - MartiW!o Rtt
dt·igues.-Lui;; de A.ndrade.-Lopes Trm;ão,
Epitacio Pessoa.-.4.. Ga1!a1ca.nte. -F. Curado. 
-L~pes Cllaces.-An(risio Fialho,- Indio do 
Bra:;íl - Marci.Mto de Maga•hO:es.- M. Va.'
lad1io. -B. C.wneiro. 

O Sr. Lauro Mu.ller procurará. 
resumir o que tem a dizer. · · 

immigr"çã,o europea, expondo as (la,usas que 
teem diffi.culta.do o seu desenvolvimento e ex
pon~o as vantagens que dellas resultam 11a.ra. 
O p&IZ. 

Passa a tratar da orga.nísação que se deu ao 
serviço dos portos, dividindo-os em districtos. 

A commissão propõe córtes nas ·verbas des
tinadas a esse serviç,o, os quaes o orador nã.o 
sa.be si obedecem a um systema ou si foram 
feltos a esmo. tanto mais quanto ('SSes córtes 
reterem-se apenas a. alguns estados e foram 
propostos em emendas. 

Justifica umo. emenda. consignando verba 
para as garantias de juros do capital empre· 
gado pela. Companhi:J. de Construcções Hydmu-. 
Jica.s nos ,POrtos de Jat:uur..í e Laguna., e outra 
rêl .tiva a desobstrucção dos portos e barras 
de P~1ranngu8. e Desterro. 

Passa a trata1· da verba consignada. a li
nhas telegraphicas, impugnando que dessa 
verba, na impo1-tancia de 365 contos para 
toda. a União, sejam consignados 200 a uma 
só linba, estabelecida em um só esta<lo. 

Apresenta emenda a. essa rubrica, relativa
mente á qual addu~ ponderações justifica
tivas. 

Em seguida, occupa-se com a Estrada de 
Ferro Central, cuja crise attribue ao desen
volvimento extraordinario que tiveram as 
nossas relações commerci~es e á. impreviden· 
cia. dos governos que se não acautelaram em 
tempo. 

E' de opinião que, em Yez de atacar o direc
tor daquella estrada, deve trotar-se de resol· 
ver a crise, que nãs está. alli localisada, mas 
e geral. 

Interromp'do pelo Sr. presidente, que lbe 
observa jà. estar excedido em um quarto de 
hora o t,mpo destinado U. 1• parte da ordem 
do dia, o orador seuta·se, ficando com a. pa.lu.· 
vra. paro prose,""l.ür em suas ponderações na 
sessão seguinte. . · 

Veem a mesa., são lidas, apoiadas e envia;-~ 
das i~ commissão as seguintes 

EMENDA A.O PROJE:CTO I\. 192. 

Não desistiu da Jlalavra., concorrendo assim 
p~.ra o encerramento da discussão, porque 
não pt'Jde deixar sem protesto algumas pro
llO~icões da comnússão. as quaes. a seu ver. 
não vão servir os interesses nacionaes;começa 
rer.:-rindo-se aos oortrs dados na rubrica -
immigração -aos quaes qualifica de infelizes. 
llão comprehende como corta.r verbas desti
nadas a um serviço de immigração já. iniciado, 
~uando a Camara acaba de approvar um pro-
Jecto que autorisa a entrada de immigrantes Ministerio da Viação, Telegra.phos, etc. 
chinezes, crea.ndo Com isso despeza nova. 

Imposta es.."'l. medida 0 cerceamento da. N. 23- E-ta"belecime11to tle no'llas.Unhas 
immigração enropéa, quando a camara acaha Da verba respectiva destinem-se 21:000$ 
.de se ver força.da pela ur;:;ente necessidade pa.ra o ramal de Mauá, a Tlleresopolis, no es-. 
de braços a adm.it.tir a vinda de traballladores tado do Rio de Janeiro e 50:000$ para estu· 
asiaticos, os quaes só virão desem}lenhar o -dos e começo de construcção de ramaes .de 
Jla:pel de mª'cbinas, sem nos trazer as -vanta· Blumena.u a Lages e Joinville· a S. Bento, no 
ge~s da -immigração europea. A vinda do estado de Santa Catharina. 
chtm nã.o dispensa a necessaria vinda do Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.
eu1:1lpeo e os córtes. da. commissão são tanto Lauro MmLer.- F.- Schmidt·.- C!!.rlos Cam·. 
menos opportunos, quanto basta o facto de pos.- A.lcíndo Guanabara.-:Felisbello Freire.·-. 

i ad:nitt~rm~a vin~ do .chim :pa.ra. diminuir -Fonseca e S_;.t,a.; Vit•çilio Pessoa.-:- bla-: . · 
a trnrn1graçao europea_ • · · nhile~ .Ba.rreto.- F,.oes da Cru::.~ Paula G~~'~ ·_. 

Estende-se em ou~ras considerações sobre màrães.- Mo.rtinho Roiltig!!es. . 
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Art. O Congresso é autorisa.do a despender 
no ilotjlal exercicio para a compra de dragas 
destinadas aos portos de Paranaguit e Dester
ro a quantia que falte empregar pa.ra o com
pleto da verba votada no exercicío de 1892 
para o mesmo fim. 

Sala das se3sões, 26 de setembro de 1892.
F. Schmidt.- Lauro Muller.-G.z,·los Campos. 
-,- Edtta'i'do GoYlçalve~.- Bcllarmino de MeJt· 
donça.- Marda.no de MagalhrJes.- Fema.ndo 
Simas.- Tolemino de Ca1·ualho.- Epitacio 
Pessoa,.- bo do Prado.- FlCl'~Y Curado.
Cassic.na ào Nascimento.-Ju-oencio de Agt<iar·. 

A discussão fica adiada pela. horn. 
O. SR. PREsiDENTE-Havendo numero va.e 

se votar as redacções de di versos projectos. 
Em segu1da são postas em discussão e ap· 

provadas sem debata as reda.cçúes dos pro· 
jectos ns. 180, 188, 189 e 197. 

E' julgado objecto de deliberar;~o e enviado 
á commissão de orçamento o seguinte 

PROJECTO N. 210- 1892 

Orea nos estados de Sergipe e Maranhüo duas 
escolas de agriculturC~. e .:ootechnia c estabe

. lece o plano 1e sua orqanisaçao 

§ 2. o O primeiro dos cursos especiaes ou o 
curso de agronc.mia serã dividido· nas se,"llin
tes sec"Ges : 

I a, docimazia, chimica biologica. Chimica 
agrícola e technologia. agricola ; 

2•, agricultura geral e· especial, engenha
ria rural e pratica. de machinlls a.gricolas ; 

3•. horticultura, arboricultur a fructifera e 
syl\•icul tura ; 

4', economia rural, legislação l'Ural e de· 
senhos cor1•espondentes ao curso. 

§ 3. a O segundo curso especial, ou curso 
de zootechnia será devidido nas seguintes sec· 
ç~ies: 

I•, anatomia. o physiologia comparadas dos 
a.nimttes dome~tícos; 

2", zootechnin. gernl. e CSl)eéial. Fona.gen~; 
3•. pathologia e therapeutíca applicada ao~ 

nnim:~es domesticas, zootomia e siderote
clmia; 

4", engenharia rural com a.pplicação ás ar
tes zootechnicas. economi(l. rural com applica
ção ás ar~es zootechnicas, legisla.ção veteri
naria e desenhos correspondentes ao curso. 

§ 4·.• Haverli. além daól aulaól theoricns, 
aulas praticas e gabineti.>s correspondentes ás 
necessidades do ensino, bem como as estações 
agronomicas precisas. 

§ 5. ·· Será fa:cilit.ada a todas as pesson.s a 
frequencia das aulas theorica.s e praticas, in
dependentemAnte de matricula anterior. 

9 Congresso Nacional decreta.: Ar&. 3.• E' de competencia das respecti>as 
.Art. 1 . o Ficam crea.das nos estados de Ser- congregações o organisarem os programmas 

gi_pe e ~íaranhão duas escolas de agricultura disciplinares do ensino, desde que · não sPja. 
e zootechnia. prejudicada a disposição das ma terias obser· 

A escola que for estabelecida. no estado de vadas no artigo antecedente. 
Sergipe terá a denominação de escola agri.- Art. 4.• As congre,o-ações das escolas ex]J€· 
cola do esta.do d,e Sergipe. dir-J.o, de accordo com o.i regulamentos em 

A escola que for. estabelecid~ no esta~o do vigor, os seguintes diplomas, além de outros 
Ma;ranhã<;l terã a denominação de escola agri- que julgar de conveniencia: 

·· cola. do estado do Maranhão. 1°, o de engenheiro agronomo e zooteclt· 
Art. 2.• Haverã. em cada uma 4as escolas nico a quem tiver o curso geral e ambos os 

uni. cursa geral e dous especia.es. cursos especiaes; 
§ l. • O ensino do curso geral será. dividido 2", o de industrial campesino a quem tiver 

nas seguintes secções: f.I,'equentado as aulas de e[lsino pratico e em 
l n, roathematica desde arithmetica ate me- exames posteriores provar ter os requisitos 

ca.nica raci<Jna.l. Photograpbia e desenhos cor- exigi(ios pelos regulamentos em vigor para · 
respondentes á secção ; · tal fim. 

2", physíca. chimica., e mine:ralogia-meea- Art. 5._° Fiéa.m revogadas as disposições em 
n,i,ca applicada. á. hydraulica; · contrario. 

3.•, astron.o.1pia e geode..qia.. Stereotomia. Sala das sessões, 6 de setembro. de 1892.-
~e[lhO. de ID/l.China e geogra.phico ; Ivo do Prado • ..,- FelisbeUo Freire . .,- Rodrigu~s 

4", anatomi;\ ·e physiologia. Botanica ~ Fe•-,.ta.rldes . ..,....l!omero Ba.plista.~AruJ.ré P1· 
Z(Jf;llogi~,. Geologia e paleontologia. Desenhos mdlt~et,-Casimi,·o Jw~io-;-,- Milton.-,. Virgílio 
çorrespondentes ã. s~ão; Pessoa.- Nogur;ira Para"~Wg!.fà . ...:. Cantão.-:-
. &, ·p~ysi~ in!lustrial e cbimica; industrial. lndio do Bra=il. ~ Coute> Cartaa:o.- Uchôa Ro, 

ae.Sistencia. d,os ma.teriaes motores, em geral. drigues . ..,;.,. A .• Montencgro . .....:..·p~ ArgoUo. 
~~s de r.odagelll.. Estrad,~s de !erro. Pon-. "'""'A,_lfredr, Barbosa_ ..... Oliveira "Valladão ...... 
~ ~, Yiapnctos; · Matta Baçel~r,-,.B. Carru:ira.-~~mlJa.; 

-~~ l9'CI:litect\lr&, Qirei.to administrativ:Q~ Pi1·es Fe.rreira.-:Cesario Motta,-,- F. Badara, 
eóononüa.. politíga. ~os, C9.L'f~llOD9-c~Jl~:1' ~J2i.onys~o Cerq~~i1;'a. -:-:.Al{rediJ. !ffUi~. = Al~.IIS j 
a. ~ ~ e & antel'.lor. ; • àe Castro.-:- Lu~z de Alld:rade .- :Mursa.- .Ro· 
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drigo de Araujo.- Gonçalo de Laqos . -ToZen- á.Veem á mesa, são lidas, apóia.das e envia das 
tino de Car'Valho . ..._Jose Marim1o·. - Glicel"io. commissão as se~intes 
-F. Simas.-Lopes Tnl1J,:;;o.-A. Guanabara. 
-.ltfecleiros.-tforacio Costa.-S. S. li{ edrado . 
.- Jesuíno de Albt!QUerque.- Garcia Pires. 
Marti11ho llodriques . ...... N o~aes de Mello.
Pau!a Guimaraes.- A11{risio Fialho .- J. 
A~:~elar.- Alhayde Jwtior.- Lecmdro Maciel. 

EMENDAS AO PROJECTO N. 203 

T abeUa n. 3 

Pernambuco 

_. Ftwquim Wernech.- P~·isco Paraiso .- E ver. de 2 officia.es a. 3:600$ ..... . 
fqna.cio Tosta.- Eduarrlo GmtÇillve;-- Barao lO prâtlcante:~ de l" classe a I :800.~ 
de S. ilfarcos.-Francisco de J.Io.ttos . - Alei- 10 carteiros de 1• classe a 1:600$ 
des Lima,- Augusto Vinhaes.- F1·ança CQ.r- diga-se 3 1 •• officia.es a 3:600$ .... 
-caUt<>.- Julio de Ca.~tilho.- ,1r~tonio Oli;ntho 20 praticantes de l • classe a. 1:800$ 

7:200$ 
i8:000$ 
16:000$ 

36· 
- Frdes da C:nc;.-Cassi•mo do Nascimento.- 20 carteiros de 1"· cla.."858 o. 1:500$ 

10:= 
32:01J 

Joaquim Perna'fltbuco.- Thoma: l•'lore~.- S. R.-Bcllarutino Qu·~eiro. 
Joclo d~ s:~ueira.- Gonçalves Cl~ll1JCS,- Jl!rt- . Ao a.rt. 1• supprimam-se as p:l.la.vra&-e 
noc& -("rgue;rerlo. -:- .4.vgusto F,·r:ll'e . - B_mtt()s estado do Rio de Janeiro. 
Pere,ra. ~ !'erem:; de L!Jl·a.- Lmtrc M_•iller: A' tabell:l. 11• 3 
-F. Sch~m~dc.- Carlos l.a'!'-1J~s.-JoseBean: Acct·escente-se: sub-directorià de primelra. 
lag!lll. - Errco Col!lho.-Eptt~cso Pes.~r.a.-Stt cla.:sse-Rio de Janeiro. 
Attdrade .-If/zymum)o B a.nrlelra.- .4.:el·edo.- . 
J. Ourigue.~ 1rredcrico Borges.- Urbano 1 sub-d1rector. • · • · • • • · 
M arco»des.- Julio M e.~qtti!a.- S . Flew·y l contador.- • · · • · • · · · · · 
Curado .- Ju'Vencio de Ag~tial'.- Sa,.npaio I thesouren·o .. · . · - · · · · 
Ferro.:: . ...._ B ellarmino Afemlonça.- Go11çalres 1 fiel. · · ·- · • · · · - · · · · .. 
Ramos. l chefe de secção ..... . 

7:000$000 
4:800$000 
4:600:WOO 
2:400$000 
4:000$000 
7:200$000 
9 : 000~ 
7:200$000 

E'•. 1 ad b" t d d 1.be· _ • d 2 I •• officiaes a ...... .. 
JU ~ _o o Qec ? _e e 1 raçao e env1.a. o 3 2•• officia.es a ... , .. _. 

3:600$ 
3:000$ 
1:800$ â. oomm1s::ao de petlçues e poderes o segmnte 4 3•• officiaes a •........ 

l'ROJECTO N. 211-18(1-2. 10 praticantes de 1 a elas· 
se a .................. 1:800$ 18:000$000 

Autorisa o governo a conceler ao Dr . Jifaqv.ila 
$ Almeida Léte Jfoares, lente da Fncttldadc 
lie D ireito de S. Paulo, wn amro r/e l icença 
para tratar de sua saude, sem 'Oencim.ento 
a~um. · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I• Fica o governo a.utorisado a. oonce

der a.O Dr. Joaquim de Almeida Leite Moraes. 
lente da FacUldade de Direito de S. Pa.uló, 
um am1o de licença, para ti'a.tra.r de sua. sa.ude; 
sem vencimento ;•lgmli. 

Art. 2, o Revogam-se v.s disposições em con" 
tra.r io. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1892.
Moraes Barros.-PaW.ino Carlos .-Brazilio 
rks Sar~tos. -Cosia Junior. -Mw·.~a. -Glicerio. 
-ll~meida Nogu.ei1·a . - Oesario MottaJunio1·.
Julio Mes!fuila.-.Hfredo Etlis. 

E' submettido a votos e approvado o r eque
rimento do Sr. Lamonnier, para que entre 
em discussiLo. ind.ependente do parecer da 
com missão, o projecto n. 175. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2• discflssão do projecto n. 203, deste anno, 
organisaildo os serviços dos correios da. R.Ppu
blica.. 

O Sa.. PRESIDENTE annuncia. ·a. discus~ do 
. art. J•. 

18 praticantes de 2• clas-
se a .............. .. 

1 porteiro .. .......... .. 
20 carteiros a.. • • . ... . 
I carimbador a. 4$ dia-

rio~ ........... ..... . 

1 :400$ 25 :ooosooo· 
2:400$000 

1 :600$ 32:000$000 

1:460$000 
2 ser ventes a 3$500 

dia.rios. . . . . . • . . . . • . . 2 :555.tQOO 
1 continuo.... ..... ... l :200$000 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1~2.
Frões da Cr~:. -Baptista da. Motta . ..-.Frimça 
Car'!la!ho .-Nilo Peçrmlln.- Virgilio Pessoa. -:o
Urbano Mal'cCJndes.--OUveira Pinto .-CyriUo 
de L emos. - Frederico B orges.-.Ãthayde l u
!~ior.-Thoma:; Delfino .-.i\fanhae.~ Barreto ,..-.. 
BeUrmni ao de Mendonça-A. Fialho. 

A' ta.bella n. 4 sub-directoria. do estado do 
Amazonas, em vez dos vencimentos arbitra
dos ao Jlessoal desta sub-d.irectoria., diga.se: 
1 sub-director . . . . ...... .• • •.. . 5:400$000 
1 contador.. . • • .. .. ..... , ..... , .. . 4 :800$J()O 
I thesoureiro.... . ..... ......... 4:200$000 
1 I• otllcial.......... 3:600.~000 . 
22•• offi.ciaesa .. , .... 3:000$000 6:00Ç$)00 
23"" officíaes a. ..... .. 2:400$000 4:800$000 . 
r porteiro .. -- -- .-... . 1:800$000 . 
4 praticantes de l• 

classe a. ......... . 2: l ~00 8:4{)()$ÔÓO 
6 praticantes de 21 · 

classe a. . .. ; • , .. • .. • 1 :800$000 10: i3ÓO$(JÓ9· 
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6 carteiros de 1 a elas- . 
se a. . . . . . . . . . . . . . . l : 500$000 9: 000$000 

12 carteiros de za clas-
se a .............. I :400$000 16:800$000 

I continuo. . . • . . . • . . . I :200$000 
1 c~ri~bador a 2$500 

d1arios............ 915$000 
3 serventes.......... 2:745$000 

Sala. d·1s sessões, 26 de setembro de 1892.
UcMa. RvdrirJ~'es.-Pel/,1·o Chermo1~t.-Atmino 
Affonso. 

lllclua·se na ta.bella n. 5, das sub-directo-· 
rias de 3• classe. os seguintes estados: Para
hybo., Rio Grande do Norte, Piauhy. Sergipe, 
Goyaz. Ma.tto Grosso. 

Sa.la. das sessões. 26 de ·setembro de 1892.
M. Valladao. - Epikl.c€o Pe~socz.- .4n(risio 
Fialho. 

Tabella n. 1: 
Directoria Geral-Gabinete- supprima-se. 

l secl"etario • . . . . . • • 9:000$000 
· l 2• officia.l ........ , 3:800$000 

Accrescente-se na-mesma t!l-bella: 
·. 1 1 • ollicia.l.. . .. .. .. 4: 800:;,"000 

s. R. -Sala das sessões, 26 de setembro 
. de 1892.-Bellarmino Oz1--nei1'0, 

---<> Sr. Ca.ntã.o não vem contrariar a 
.·. 'Ilustrada. commissão de orçamento nas razões 

-· : que apresenta em seu parecer para estabelecer 
· . a. reforma dos. corr~ios,reforma evidentemente 

exigida pelo progresso que tem tido este 1 amo 
de sez:viço~publico, pelo desenvolvimento que, 

·,dedia para dia. eUe toma. Vem apenas cha
mar. a attenção da mesma commissão para a 
·desigualdade que se nota no pessoal por ella 
marcado para as differentes classes de cor-

. reios. · 
O SR. JoÃà DE SrQUEmA-Ea crea@:o de um 

logar de secretario que não devemos appro
ovar, porque traz augmento de despeza sobre

. tudo. O logar de secretario tem sido sempre 
.preenchido por individuo tira.do do mesmo 
· pes..~al do correio. 

0 SR. CA!'iTÃo-A creação do logar de se
cretal'io,como acaba de dizer o honrado depu

- tado. por Pernambuco, não e de rigorosa. 
. - nece..~idad.e . Mas o que mais chamou a sua at

ténção foi -a falta de uniformidade nas diffe
rentes -classes de correios que existem no 
paiz. -

ESSM ~laS.ses são est.'lbelecida.s ·conforme o 
::.. set•viço que· corre por cada uma dessas repar

-tições e si assim e, deve haver tanto quanto 
possivel igual numero de empre,"'ados para 

_, · execut~ r8m esses serviços. 
Um -correio repubdo de I• classe tem _cer

.tainente nmito maior serviço a desempenhar 
,;_::, , __ .do que um de 2>,-3l ou 4a ~; entretanto 

no projecto actual nota-se grande desiguaJ.da-
de de pessoal em repartições da mesma. cate
goria. 

O orador tinha feito um estudo compara· 
ti vo entre todo~ os correios, IilllS não contan
do que hoje entrasse em discussão este pro
jecto, não trouxe comsigo os seus aponta
mentos. 

Entretanto, far;í. uma. compara.ção entr-e 
os correio"' da Bahia e de Pernambuco e o do 
seu estado, cujos serviços niio se asseme
lham, deixao.do de parte o~ corre;ros dos ou
tros estados, como o de Minas, S. Pulo e Rio 
Grande do Sul, a respeito dos quaes a dispro
porção seria ainda muito maiO!' relativamen
te ao estado que tem a honra de representat·. 

E' assim, que se augmentaram pa.ra.o cor
reio da. Bahia 22 empregados, para o de Per
nambuco 27 e para o do Pará, da mesma ca· 
tegoria,apenas lo. 

Segundo a tabella que estava em vigor, o 
pessoal do correio da Bahia era. ·o seguinte. 
(Lé). 

En treta.nto a tabella. actua.l consigna. 8 se
gundos offi.ciaes, em logar de 2 ; crea um 3' 
escripturario, pois que pela tabella antiga 
eram 7 e pela tabella da commissão são 8 ; 
crea 4 prati<',antes de I• classe, os quaes erão 
6 pela tabeUa antiga e a commissão agora ilit 
lO ; crea 9 ditos de 2• classe, porquanto na 
tabella antiga eram 11 e na tabella da. com
missão :pasr.:J.in a ser 20 ; crea 2 carteiros de 
}a classe que pela tabella ant.íga são 8 e pela 
ta.bella da commissão sã.o 10 ; crea mais 4 
carteíros de 2a classe, os quaes erão 15 na 
tabella antiga e passam agora a .-el." 20, e cre4 
mais um sei"vente, porque na tabella antiga. 
eram 3 e a com missão consigna 4. Ao todo, 
22 empregados são os creados pela commis
são de orçamento no correio do estado da
Bahia. 

No estado de Pernambuco -tambem a com
missão crea. 27 empregados. Vejamos : 

Estão aqui na tabella antiga quatro 2•• of· 
ficiaes e no emtant.o a coinmissã.o dá dous 
2"' o1+J,ciaes ; P.ernàm bur:o tio.ha tres 1 "' ofil
ciaes, entretanto a commís~ão na ta.bella dá 
doris l"' officia.es, diminuiu um e o orador nãD 
sabe a razão por que, quando no correio dll 
Bahia, ella creou mais um. 

Pela tabella. antiga o correio de Pernam
buco tinha tres · 2"" officiaes, agora a. . com· 
missão crêa. mais um, dá qua.tro 2•• offic.iaes; 
tinha sete 3'• officiaes e agora. dã. oito, au
gmenta. um; tinha. seis praticantes de P 
clâsse, agora a commissão dá lO; tinha. 12 de 
2• classe, a comrnissiio dá. agora.20,_ augrnen· 
tou oito ; tinha seis carteiros ·de . 1" classe, 
agora da lO para a I• classe; tinha 12 ditos 
de 2•, agora- di ::o, a.ugmentou oito ; tinha 
tres serventes, a commissão dá· quatro, au· 
gmenta um. Ao todo 27. • · 
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Entretanto, quando a . commissão se refere 
a.o correio do Pará, apenas dà-lhe um a.u
gmento de 10 empregados e esses mesmos das 
classes inferiores, nw sabendo o orador a 
razão por que a cornmissão assim procede, 
quando o serviço que corre pelo cnrreio do 
Para não póde e não deve ser considerado 
como menos pesado do que aquelle que corre 
pelos correios de Pernambuco e Bahia. 

corre possa ser perfeitamente desempenhado. 
E nem se alh•gue' que esta emenda. traz a.u
g'mento de despeza. 

E' assim, por exemplo, que tinha tres 2<>• 
officia.es que foram do mesmo modo con8er· 
vados; t.inha tres ZOf officiaes sem a.u::rmenta.r 
este numero, quando aliàs a commi;;sâo tem 
augment.ado nos correios de outros estados 
esta classe de empregados ; tinht~. seis 311

• es
cripturarios e a commissüo const·rvou este 
me~mo numero sem proteder como procedeu 
com os correios de outros estados. 

Pela t:l.beltl.\ antiga. o correio do Pará tinha 
tres praticantes de l• classe e a commiSSllo 
a.ugmantou apenas dous quando na Bn.hia e 
Pernambb.r.o augmentou () numero tle func
cionarios desta classe em muito mais. 

A commissão, quanto aos preticnntes de 2• 
classe, apenas a.ugmentou o numero de quatro 
praticantes, quando nos outros correios a.u
gmentou muito maior numero. 

Quanto aos carteiros de 1• cla..ose, apenas a, 
conimissão augmentou um, isto ê, !'!levando 

. de cinco a. seis e na 2• classe augmentou ape
nas dous, pois que pela. ta.bella antiga. er'\m 
10 e pela tabella da com missão são 12. 

Do mesmo .modo tambem augmentou um 
servet:lte no numero destes empregados, ao 
numero que já existia. 

Ora, já se vê qúe não ha. a. mesma igual
dade, não ha a. mesma proporção que a. com
missão devia guardar entre os diversos cor

. reios de Perna.mbuco, Bahia e Pára. 
Entreta.nto, é preciso notar que o serviço 

que corre pelo correio do Pará não é inferior 
ao que corre pelOs deinaís correios da Repu
blica.. O Parã. jã. tem grande navegação 
para. Europa e para America.. O seu 110~ 
~ visitado IJOr navios de todas. as na.mo
na.lidades. Além dist.<r, accresce que lla 
muita . correspondencia para. · o interior. 
cujo serviço é tão grande que o pessoal que 
ac.tnalmente existe é insuflicierite, tauto que 
a collecta das cartas urbanas nii.b póde ser 
tei.ta tres v:ezes :pOr dia; como se faz nos outros 
estados ; apenas é feita duas vezes, uma de 
manhã. e outr& á tarde, e isto .devido á falta 
de carteiros, pa.ra serem empregados neste, 
a.liás importante, serviço. A' vista das consi
derações que faz, vae ma.nda.r á. mesa. uma 
emenda assignada tàmbem pelos seus col
le,<>a.s de rept·esenta.ção, não .ja igualando 
mas · aproximando á tabella ~os. · co:reios 
dos ·estados rle Pernambuco · e Bah1a, · e 
augmenta.ndo o pessoal do correio do P~r~, 
para .que o serviço que · r.or ·~ repartiça.o 

Realmente traz esse· augmento, mas.a.u
gmento que não é compara.vel com o .da. ta.
bclla do pessoal de outros correios. 

E si se attender mesmo ao rendimento dos 
diíl'erentes correios a que se referiu, reoonhe· 
cer-se-ha que o defi.cit que exlste no correio 
do Par-á., como ficou demon;,l;ra.do pelo· rela
torio do digno administrador dessa repartição, 
bem como no relatorio da dirPctoria geral, é 
apenas de 8:000$ ao passo que os deficíts dos 
correios dn Bahia e Pernambuco são talvez o 
dobro das respectivos rendimentos. 

Porta.nto, ainda por este lado, parece ao 
orador que não deve a Camara deixar de 
pratic:1r ,justiça approximandn, não dirá jà, 
equiparando ou identificando, o pessoal ne
cessario pa.ra o sel'Viço dos ~arreios do estado 
do Paró., ao pessoal do serviço dos· co.rreios· da 
Bahia e Pernambuco. · 

Si os nobres deputados quizerem dar-se ao 
trabalho de .ter o relatorio do director geral dos 
correios ou si já o leram, verão que o d6ficit . 
do correio do Pará no exercício passado foi 
apenas de 8 contos e tanto ; entretanto os de
ficits dos correios da Bahia e Pernambuco fo· . 
ram muito maiores, 

Declara mesmo que .ficou um . pouco a.dmi- · 
rado e chegou a principio a duviiia.r que hoo- · 
vesse esse deficit no correio do Pará, assim . 
como no de S. Paulo, porque eram os unicos 
do Brazil que da.vam saldos ao Estado. · · · 

Entretanto, verificou depoi~ no relatorlo do .: · 
administrador daquella repartição que real- , 
mente houve esse deficit. devido a despezas 
extraordinarias que se fizeram. 

Portanto, julga nw ser preciso dizer mais · 
cousa. al.~ma.para jus~ificar a .emenda. que 
va.e ter a honra de mandar ã. mesa., esperando 
que a Ca.mara fará a devi<k justiça, a.ppro
vando-a, e concorrendo desoo modo par& me· 
lhorar o serviço de um estado tue deve me· 
recer a consideração dos honrados deputados. 

Vem a. mesa, e lida., apoiada e env~adaá 
commissã.o a seguinte 

EMEI\'DA. AO PROJECTO N. 203 

Na tab~lla referente ao correio do Pará ..;; 
diga-sa : . 

2 primeiros officia.es. 
4 segundos ditos. 
7 terceiros· ditos. 
7 praticantes de 1.•.-classe. 
14 ditos de 2. a dita. 
~· carteiros dé ·1 . • dita.; 
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]6 difuil de 2,A dita. teria e, pOrtaDto,DãO diSpUnha. de peDII.S espe. 
4 serventes. cia.es· e bastantes para. castigar tã.o singular 
Eín 26 de Setembro de 189-2. - Cantao, per veraidade. . 

Matta Bacellar .-lndio do Bra:;i~.-A • .Mont~· Estes crimes. como VV . EExs· sabem, são 
negro.-Pedro OhermonL chamo.dos crimea locaes, na. phrase dos 

mais distinctos . criminalistas, como entre 
Ninguem ma.is pedindo a palavra., fica en· ourtos Ortolan os denomina,e assim são conhe

cerra.da a. discussão do artigo I• e successiva· cidos, porque elles não prejudicam tanto pelo 
mente dos demais artlgo3 do projecto, ficando mal que no momento produzem. como pelas 
adiadasa.s votações. consequencias funestas a que podem do.r pos-

3& discussão do projecto n. 151, deste anno, teriormente causa. 
creando uma. colonia correcciona.l no proprio Entretanto, Sr. presidente,si no dominlo do 

. nacional Fazenda. da Boa. Vista., na Para.hyba. Codigo Criminal, hoje revogado. se reconhe
do Sul, esta.do do R.io de Janeiro; especifl- c•a a. neca..:sidade de votar uma. lei que a.tten
cando os indivíduos que a. ella. podem serre- desse especialmente aos delictos de que Ot"J. 
cebidos e dando outras providencias. tratamos, eu todavia não descubro a. couve· 

vem à mesa., é lida, apoiada e posta con- nienciu. de proceder-se por igual modo agora, 
juncta.mente em discussão a. seguinte por isto que os crimes a que $6 refere este pro

jecto estão claramente definidos e são conse· 
EMENDA. A.O PROJECTo N . 151 quentemente punidos pelo Codigo Penal em 

vigor. 
Ao artigo 1.0 , depois das palavras-Para· Effectivamente, Sr. presidente, o que o 

hyba.do Sul, accresoonte-se :-ou outro logal' projecto pretende e punir os individuas que 
ma.is conveniente - o mais como esta. são turbulentos, por habito, que não teem 

Sala. da.s sessões, 26 de Setembro de 189'~.- occupação séria e decente e são · geralmente 
ArBredo.-J. Be,itarp.w..-L. J{ullel·.-Antonío conhecidos nesta capital pelo nome de capoei-
Olyntlw.--Baplista da Mo'ta, 1·as, constituindo uma clas~e que flagella a 
· ... sociedade, · 

O Sr. M:ilt.on-03 honrados signata- ·Mas. }lara semelha.nte crime, Sr. presidente, 
rios do pro.;ecto que se discute hão de per- o Codigo Penal vigente a.pplica. penas, como 
mittir-me algumas observações,que teem por se ve no:: seus ar~. 399 a 404. De modo que o 
fun não l:IÓ provocar da parte de SS. EEx. project.o dos honrados deputados, outra. cousa. 
certos esclarecimentos· de que careço para não é mais do qu;, uma perfeita e completa. 
t'btar conscienciosamente sobre o assumpto, inutilidade, dispondo o que dispõe no seu 
mas aindil. e podem dar mesmo em resultado a. art. lo. 
a.pprovação de algUmas emendas que pretendo E nã.o sei, assim, qua.l o motivo, · qual 
apresentar e para a.s quae~. ne.ote momento, a razão justificativa. de semelhante lei que 
chamo a atten~ão de SS. EEx. Espero Srs., ·o:em, não de certo attenderá necessidades re· 
que~ eom o eriterio e illustração que tanto os conhecidas, mas simplesmente revogar pre· 
·distmguem, os nobres deputados se dignarão ceitos de lei já exístentes. que não estão bem 
tomal·&S na. consideração que porventura amadurecidos ainda. e que não deram todos 
lbes merecerem, as brev~ COJ!.siderações que 03 resultados que podem natura-lmente dar 
passo a. f'aier. na su t justa e fiel applicacão . (Apoia(l.os.) 
· Cuido que .o fiin do projecto em discus- Entretanto. Sr. presídente,si o projecto por 
são ilão foi outro, Sr, presidente, sinã.o defi· este lado péc~. si elle pode ser classificado de 
nir e conde:nnar os crimes, que de ba muito inut il, como e1fectivamente o classifico, V. Ex. 
perturbam o sooegÇl publico nesta capital, e verá. que,pela.s outras disposições que encerra, 
pàraa; punição doa quaes até agora tem-se o trabalho dos honrados deputados tambem 
cõnfessad() impotente tanto a policia, . como a não pode evitar uma. critica severa. si bem 
jnstica local. Trata-se de turbulimtos,de gatu- que justíssima. 
nos, de capoeiras. de vagabundos e de outros Realmente, Sr. presidente, são . muitas. as 
delinquentes de igual jaez, que de longa data contra.dic;;õ~s que ahi se eneontram. Ha uma 
perturbam a. paz da.s famíl ias e a tranquili- perfeita. confusão na. linguagem juridica ado
da.de publica., attentando assim contra os fól'os pta.da p3los signatarios do projecto, que con· 
de ciVilisa.da., que esta. gra.nde cidade tem o tém disposições inutei.s, inconveniente$, inna· 
direito de recla.mo.r para s~. (Apoia•los.) ceitaveis, ainda quando fo3se reconhecida. a 

Estes tactos ala.t·ma.ntes veem de outros u tilidade de semelnante lei. (Apoiad~) 
tempos, e todos elles nos con~ri.sta.m de v eras. O projec.tQ dos nob~ de~utados é a.i_nd:l, 

. No ~en pa.ssado, Sr-3 • muitas vez,.,s Sr. presi tente, um proJecto 1ncompleto, mfe· 
tentop.-se votar uma. lei referente a, seme- rior mesmo ãs disposivóes do Codigo P~uo.l, 

. )bii.Iib e gra.ve assumpto: porq,:e o Codigo porquanto neste projecto nem. se trata da 
:. ''Criminal entã() e:Wt.ente não cogita.~ ~ma- rei,ndcie.ncia. que, c.o~<> V. Ex. sabe, aggr..lva. 

' ·. 
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todos es delictos, e nem tão pouco nelle se I uma n.ggra;vante, mesmo para crimes destà. nr
trata dos estrangeiros, para que;n alias dem; sobre não ter se relerido aos estrangeí· 
aquelle COdigo tem di5posiçã.o particubr. ros, aos quaes o codigo applica a. pena de de-

.Segundo as idêas que hoje dominam, V. Ex :->,.,rtaçã.o; niio cogita. igualmente ·de outra 
sabe que os estr.•ngeiros, qu01.ndo ~e tornam ')Sic;ão, muito cquitativa. atiás, que existe 
perigosos em qualquer pn.ilr., não são tratados llv mesmo codí~·o ; poi~ este fa.z extinguir a 
como s:c trato. aos nacionae~. . pena. desde que o condemnado prova ter ad-

Neste caso. o diiJito mod<Jt·no tem dado aos quirido renda pu.r:L a sua. subsistenciã ou dá 
poderes publicas a. !i.lcu lu:~tlc do dc}JOt'tll.r os fiador idoneo iL Sll(l. conducta. · 
estra.~eíros, ~esde que se tot'IH!ttl pet·i:;_osos Uu S~t. DEl'UTAt>o-E v. E:c. acha isto me-
no se10 da soctedade a que elll•s tcnlmm vmdo lllor2 
pedir agasa.lho e hospeda.gem... · 

O Sa. AuamronE FrtEITAS dú. um aparto. O Stt. MILTO:.' - P;wece-me, Sr. pre-
sidente, qne '<•sta disposi~J.o. por seu cara.· 

O Sa. MILTON-Tratando-se de d~snrdeiros. cter r!e benevolencia. por l!CU espírito de 
turbulentos e crlpo•• ir··~ csti·a.ngeiro~. o colligo ertu ida.de. por sm~ n;ttltt·eza. mesmo., não deve
penal ma.nd& deporta.l-os; ao p~so que o pro- ria ser climin:Lda. U.o pro.ecto que ora se dls
jecto CJ.la. esta hypothese, ó. qual niío se 1 e lere; cu te, mas antes iazcr pa.rte delie ta.m
~ndo conseguintementn, ao menos doba.ixo bem. 
deste . aspecto. muito infel'ior â. lei existente. Nã.o sei, :pois. qua.es foram os motivos em 
(.4paillllos.) que a commi:;são se fundou para. supprimir 

Dest'a.rte, estabelecida. a. inutilidlde da dis- uma dl~posi~:ão tã.o consentanea com os prin
posição principal do projecto, vae V. Ex. vér cipios da sciencia moderna. ; o que incontesta.
que ainda este se r esente de outros defeitos wlmente vem denunchu· uma lacuna e uma 
que nã.o podem e nã.o devem passar desperce- lacuna muito sensível na lei que se procura. 
l>idos a. esta illustrada. Ca.ma.ra, afim d.e que ela.borar neste momento. 
não sa.ia daqui; Sr. presidente, uma. lei que, Pelo codlgo niuda., Sr. presidente, conside
ou será inevitavelmente emendill.la no Senado, ra-se uma a,ggravante o Iacto de pertencer o 
ou ha. de produzir na sua applicação sérias e individuo criminoso . a qua.lquer oando ou 
graves difficulda.des, em· prejuízo tudo isto dos metita, como vulgarmante se chama. · 
creditas da ca.mam dos Srs. Deputados, cujo Y. Ex. compr.!llenue, Sr. presiueute, que 
criterio e cuja. prudencia devem fica.l' sempre as pessuas alistadas nêsses baHdos ou. maltas 
acoberto. qu~ estão l!abituadas, portanto, a. commetter 

O project.o, por exemplo, ci'êa. uma. colonia. crimes da. natureza daquelles a que se refere 
correccional. Esta. expressão_;coronía co1-rec- o projecto, devem neces~riament'! sotrrer · 
cicmm-tl.estóa. completamente da terminolo- uma pena muito maior, nas occasiões em que 
gia a.doptada ·no Codigo Penal, porquanto ahi delinquirem •. do que quaesquer outros q.ue 
se fa.lla. de colonias penitenciarias destinadas pel~ primeira. vez caiam por acnt::o deba1:X.o 
aos condemnados a. pena de prisão com tra- da acção da justiça. · 
ba.lho, e de estabelecimentos industriaes ' nde Ot•a, o projecto supprimiu ta.mbem essa dis
devem cumprir penas disciplinares os meno- posição, que aliás figura no codigo criminal, 
res ate 21 annos de idade. de modo que;po1· qualquer lado que se encare 
. O projecto, porém, Ct'êa. p0r sua vez uma o trabalho da. commL'I5ào, nü.o se póde ne,oar 
colonia carreccioo1at, de sorte que Yiremos a que este muito U.quem fica do codigo penal. 
ter colonías penitenciarias, r.residios discipli- U.)Í SR. DEPUTADO _ consequeutemente, é 
nares e finalmente colonias correccion8es. inutíl a disposi~-ão. 

Ora, Sr. presidente, esta divergencia que 
vae .ficar existindo entre o codigo penal e a O Sa. MILTO~ - Sim, senhor. Outr'o
lei que a.qui poderemos votar, · se não deve rã, já. disse e acho· conveniente repe-· 
se considerar como um defeito profundo no til·O, c.ão havia dispo;;içiíes especiaes para 
projec!o que ora discutimos, toda.vh poder-à punir c·•po~>iras, gatuno o e tUI·bulentos, e ella. 
trazer alguns embaravos na. applicação da. lei se fazia mist~r. uma. vez que o codigo não .se 
equebra.r mesmo a uniformidade, .que niio ó occupa.va. de semelhante assumpto. Mas. hoJe, 
uma.da.S m~nores belle~ de qualquer codifi.- que o codígo em vigor tem artigos que se 
cação. E nós t~mos o dever, além disto, de referem a e:>~es crimes cominando pena. ba.s
fazer leis que sejam facilmente com:prehendi- tante paro. punil-os, nã.o vejo, a não ser por 
das por todos, exachmente porque -i:-to con- luxo de legislação, não descubro· a utilidade 
stii:Ue urna. ra.zão para que el!.:,s sejam menos nem a. conveniencill. tão po•Jco de se votar · 
. vezes infringída.i;. ( :\poiado~.) · uma nova. lei, revogando em parte . o codi"'O 

O projecto, senhore>, . alem de não punír penal, que alià.s act1a-se ainda em estudos 
e~pecialmente, comojó.fiz vêr,o caso da rein- nesta. mesma. Cil.ma.ra.. (Apoia<.Ws.) . . .. · .. 
Cld~ncia, que se deve em regra considerar Sr . . presidente, as.>im. me el:pritnilldo, não 

Cam~ V . V · · · · 'lJ .. · 
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"faço mais de que repetir o que tenho· ditp di.;. que ella não se refere a outros factos süilio 
vei'$M vezes nesta. casa : entendo que e um áquelles que ella define e pu~e, é realmente 
veso máQ e condemnavel, um erro palmn.r, uma. cinca.da. de t.al ordem, que eu mesmo 
este prurido de corrigir-se, de emendar-se as tenho . ve:s:.a.me de quaHfical·a devidamente. 
leis frequentemente, sem estarem ellas ainda o ·sR. BELLA.RID:-\O CARNEIRo-Elimine-se 0 sa.nccionadas pela experiencia, sem conhecer- artigo. 
se os seus resultados bons. ou seus defeitos,' 
sem mesmo ba.ver um criterio seguro para. O SR.. MU.TON- Uma das minhas emenàa.s 
atrerir-se das suas va.ntagens, ou desvanta- manda eliminar este artigo, porquanto, 
gens talvez. desde que legisla-se pa.ra. punir certos e deter-

Desde que existe, como já. deixei consigna- minados crimes. e claro, é Iogico que todos os 
do,uma lei punindo os crimes de camJI!imqem. de!icto3 que não são desta natureza, não est.ão 
tanto como outros mencionados no projecto comprehendidos na lei que se vota; estão fóra. 
que se discute. não vejo necessidade de vota. r- de sua sancção. Seria o mesmo que declara\', 
mos a medida proposta no project.o n. 151 ; .,m·hi _qmtia, que os calumniadores não são 
tanto mais quanto este projecto se rcsente de incluídos na lei que pune os assassinos. 
defeitos graVíssimos e a passa.r tal qual se O SR.. MARCIANO DE MAGALHÃES-Creio que 
acha formulado, a passar assim nesta camara, o Dr. chefe de policia disse· que era para os 
daria. um testemunhO solemne de nosso des- reincidentes. 

·cuido, sinão da nossa ig-norancia, senhores. E o SR. MIL. ro:-;-:-Si estalei, como diz 0 nobre 
continuarei a demonstrai-o. · o art. . 3" do pro_,·ecto dispo-e 0 se.,.,.uinte deputa.do. é para os reincidente.~ e por outra 
{

Zc-'n. : . parte como sei agora ella foi inspirada pelo 
' 1 chefe de policià desta. capital, então ~.o a 
Art. 3° No julgamento dos (ootos, a qu11 se S. Ex:. que me desculpe· as palavras que pro· 

ref~,-e este . p1·ojecto, seguir-se-ha o pncP.sso nunciei e possam lhe ser desa,<>Tada.veis; mas 
adaptado_ perante a\· junt!L$ correccio11ae.~ nos afianço a S. Ex. que este seu d~sejo nã:o póde 
delictos que cabem em sua a'ça•la. p~rlgr>.do o ser so.tbfcito, porque. dos reincidentes e que 

. jui.::, en!·Ye os lynites minino e mcwimo de sei.-· não trata 0 projecto, ao contrario do que se 
me~es a dous annos, fixa,- o tempo da. ''eside.t- encontra legislauo no codigo penaL( Apoiados) •. 
cia na colonia, tendo em considerçacío a idail.e 
e 0 sea;o do proce.<sa1.o . O SR .. "P&ESIDENTE - Lembro ao orador que 

Note a Camara : 0 pro,jecto manda que os està terminada a hora. 
crimes de que se occupa sejam julgados pela O SR. MILTON-V. Ex . ba de permittir que 
Junta Correcclonal. A Junta. Correcional, como n:to interrompa o meu di3curso. Peç.o alguns 
os nobres deputados sa))em, compõe-se de tres minutos de tolerancia. 
membros, e p3rtanto parece que todas as deci- Sou aVesso a. co_,.ti .. uaçüo de discursos; por 
·sões que della. emanarem devem ser profe- isto permitta V. Ex.. que termfue mesmo 
ridas por esses tres membros que a compõem. hoje as minhas lígeiras observações. · 

Como é, pois, que o projecto vem dizer que No art. 5', Sr. presidente, diz o projecto 
a pena será imposta pelo .f~.Ji;;, isto é, por um (/é}.-
membro singular da junta ~ «Do producto do trabalho, que constituir~ 

o sa. BELLARIDNO CARNEIRO _ Isto e uma. uma das fontes de receita da. colonia, se r-~-
incongruencia manifesta. servara uma. parte, calculada segundo o 

_qra>t r e esfot•ço de cada correccíonal, pa.rá for· 
. O SR. MILTON- N'"'<LO vê a Camara que a. h i mação -do peculio, que lhe será entregue no 
vae incongruencia. ma.nifesta., comparado com a.cto de :<ua. sabida. :t 

.. ,. . a. legislação exütente o que está disposto no Ora., Sr. presidente, ou .não entando o por· 
· art. 3· do proje"to 1 tuguez ou não comprehendo a idea que se 

Mas, .não é tudo a.indll., Sr. presidente. quiz 1\Xprimir com as palavras: segu,vJ.o o 
Ab3urdos maiOl'es. contradicções mais la- qm1•·le ~sforço 1/o corr-eccional. 

. . . mentaveis ainda. se deparam, neste projecto ; : como se vae ·medir esse esforçO 1 E quawlo 
· e para pro val-o, citarei o pa.ra.gra.pho unico· o esforço for pequeno, o correccional perde o 
. do mesmo art. 3' que di? assim (lá) : direito~ peculio? Pelo menos isto carece de 

« Para.grapho uni co. Não se comprehendem explicação. . ., 
nesta lei os facto3 que pela legislação criminal :Si o projecto dissesse segtw1o o,e~forço ds . 

. e penal são definidos e sujeitos ã. maior pe- cada wm. conforme o . trabalbo realisado por 
. ~ .na.lidade ahi estabelecida.» . · . cada qual, eu ·o comprehenderia.; mas dizer: 
· , ·' · Qra., Sr. pre,idente, a. passar este artigo, segundo o qran<~e csforço,. ·e de certo esta.be-
( :: · CO}D-O ~e. achyediJZido no pr?jecto, d:tr~ !!ma lecer. uma comparação. entre os di vet:SOS g!"áOS 

triste Jd~ô3 nossos conhectmentos-Jnrtdi.cos, de esforço d~ correcciOna.es, e esta com~· 
'"-:- e a.té mesmo do nrk-so bom senso. (Apoiados.). ração redundará. nã.o raro, em flagrante m:- . 
;:~<.:. : · Inserir ·em · uma. Jei um. artigo, :para dizer justiÇll., porque será. muito.a~bitraria, .. :ficara· 
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dependente do juizo e da vontade alheia.. .Sr. presidEnte, est..-u; colonias correccionaes 
(Apoiarfos.)· (devíamos dizer penitenciarias) são succe-

Admittcr que cada um produzindo segundo claneas das prisões onde os réos devem cum
as sua forças, nesta razão receba tambem o prir as penas que são-lhes imp,>stas ; e como 
peculio que formado houver ; mas no pro- todas <Vl prisões nos estados estão a cargo 
jecto se estabeleee cousa diversa, de sorte que destes, as colonias tambem não podem deixar 
parece que eiie quer obrigar o correccional a de obedecer á mesma reg1•a. 
empregar o maior esforç.o de que fo1' capaz. E por coasequencia permittir a lei que os 
sob .pena. de perder todo direíro ao peculio. estados podem crear esões estabelecimentos 

Sr. presidente, estas causas não podem fi- penitenciarias e dizer que os estado,; teem 
gurar em uma lei que deve sahir depois de competencia para. fazer aquillo que apropria 
meditadas discussões das duas casas do pa:rla- Constituição da Repuhlica lhes faculta. 
mento. E' singular, senllorllS1 · 

Estabelece mais o projecto: As m"-toridades Depois,o meJmo art.diz que as !lespe::as cor· 
polidaes auxíl!an7o a admir~€$traç(70 da colortia 1·cr<io po1· conta d(t Uuiao q••ando as !ei,~ an
tanto quanto {o~· 1:ecessaria. nllas 'llo~m·em ve1·btZ e~pecia,l pa1·a etlas. Mas 

Esta oolonia vae ser fumlada na Parahyba. quedespeza.s são estas? Eu já demonstrei que, 
do Sul, isto e, no estado do Rio de Janeiro, )!<1ra os e~tados poderem crear estabeleci
Sr. presidente; de sorte que o Congresso Fe- mentos desta ordem, não ê preciso que lhes 
deral impõe deveres âs autoridades estadoaes concedamos licença, porque exercem um di· 
dalli. reito que lhes cabe pela Constituição. Entre-

Isto é símpiesrnente inconstitucionaL tanto, pergunto aos autores do projecto, que 
A administração de qualqu-r estado póde despezas sitO estas a que se refere o art. 9· ~ 

crear colonias, e custeai-as por conta propria; São despezas relativas á. montagem dos esta
nós. :porém, ê que não podemos dar-lhes as belecimentos ou ao custeio delles1 O projecto 
normas para isto, nem impor obrigações quer nada diz a respeito; entretanto ha uma pro
ás autoridadeS judiciarias. quer ás policiaes funda dit:rerença ente um e outro serviço. 
dos estados. De forma que o art. 9•, alem da sua inuti· 

Este é o principio federativo que "Vigora. lidade. porque dá. aos estados uma. attribui-
(Apoiados.) . ção que elles teem pela propria Constítuição, é 

O outro defeito do projecto, senhores, está. inintelligivel pelo modo porque esta redigido. 
na disposição seguinte (lê):. Mais uma observação, e se1·i~, Sr. presiden-

A comminaç(ta destas pen~ d da comp~- te, a ultima. No mesmo art. 9> do projecto se 
teacia da j•lnta carrecciona'. (Art. 8•.) . diz O SB,"Uinte {lê): 

Art. 9 _, Os eslados parlerao fuwlar à sua. 
Sr. presidente, comminação é ameaça ou custa colonias con·ecccitmae> agricolas, na 

antes a decretação da p 'na esta.tuida. na lei; con(m·midude r/as disposiÇües de~ttt <ei, co,·ren
e o que faz a Junta Correcional, selfUndo a do somente a despe::a par coiltc• da Uniao.tp,lan
lettra mesma do projecto, e impor, e applicar do nas leis ammas se 'llotar vr:rba especiaE 
a dita pena. Por consequencia, dizer que a para ellas. 
comminação da pena compete ao tribunal o qu~ o projecto quer e o seguinte: que 
corr~ccional é . incidir em uma incorrecçã.o os estados possam cre<lr coloni~ correccio
mamfesta (Apo:a los. Ra um apa:le,) . naes. Quanto a isto, nã.o ha duv1da, porque 

V. Ex attenda bem.: commmar pena e elles tein semelhante direito garantido pela. 
ameaºltl' co_m ell~ a qu_?.lquer qu~ possa c?m- propria.Constituição,segundo já fiz ver, mas o 
m~tter o crJme; 1sto n~ faz o tnbunal, e _a pl'o,jecto vae muit.o além, Jegis~nd~ que s~
lel que estabelece. ella e que ameaça. o cn- melhantes colonias obedecemo r.odas as 
lllinoso c~D? tal ou_~ penalidade. normas por elle estabelecidas. . _ 

1Ia.s ~ JUl~ que dil'tge o processo_, estuda os Quer uizer-que os estados orgil':msara.o. suas 
autos, mqmre as testemunhas, mterroga o colonias, mas teem de se subordmar a le1 que 
d~~inquente, conhece e pronuncia a respc>ns~- nós. aqui votarmos. Entr.etanto. isto e absur~ 
bihd~e deste. e o :pu~e afinal;· de ce~to nao do e e pepfeitamente inconstitucional, p~rque 
comnuna, e s1m applica a pena. (Mu:to bem.) as leis processuaes, como V. Ex. sabe, sao·da 

O SR. SEABRA.-Ignorancia. até de phraseo com:petencia dos estad~s. s~o estes que as po-
logia. jurídica. dem decretar, e (amo e polS que _ha.v~mos de 
_ . ~ . impor aos m~mos es:tados a_ obrtgaçao de ac-
0 Sa, M!LTO}!- Dtz o art 9• (le) · ceitarem a Ie1 que nos aqm votarmos, tra.-
«Os estados po:ierc"io fundar a sva custa, co-~ tando-se aliás d~proce.:s~s. Par3: pu~ir c_rimi

lon~ correccio-•aes. n.a con{ormida,le das dis- nosos ~mbora.~ E o~tra. mconstltuc~onalidade 
PD<tçrje~ .de,ta lei, coJ·renrlo as tl.espe:;as por do prOJBCto,Sr. pres1dente; tr;dos estão :vendo. 
conta da. Uniao, sf!gundo se 'llQtarem ·nas te~ I (A.fJoiad?"·) _ • · 
~nn~ 'lle1·bas pm·a o ser11íço.» Estara.oonvenmdo v. Ex.. de que o proJecto, I . . . • 
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ainda mesmo quando podesse passar, Sr pre
sidente, 1icaria eivado de gravíssimos defei
tos; e eu portanto peco licença aos s~ns si
gnatarios para offerecer,por cautela, algumas 
emendas que, me parece, poderão melhorai-o. 
·Em todo caso chamo toda a atten(."4o da Garoa
ra para o asmmpto, esperando que ella pro
cederá, como sempre, com o seu elevado cri
teria, m!l-ntendo·se na altura da sua. inveja
ver ülustração .. 

Esse :projecto só este anno obteve parecer da 
respzctiva commissão, parecer que foi publi
cado no Diaj'io do Congres.•o e que devera ser 
dado para ordem dos nossos trabalhos. 

Compreltemlo, Sr. presidente, que estando 
nôs em uma sessão de prorogacão, devem os 
nossos trab<1lilos se limitar à discussão uo or
çamento e do projecto financeiro que pela il· 
llli!tre commissão de orçamento foi apresen-

. Tenho dito. (Muito bem, mutw bem! O ora
dor e cumprimentado.) 

Vem it mesa, e lida, posta conjunctamente 
de discussão a seguinte 

Emtmcla; 4<1 p1·ojecto 11. 151 B 

Substituam-se o a.rt. 2" e seus para.gra.phos 
· pelo sequinte: 

São comprehendidos nessas classes os indi
-viduas que forem condemnudos como incursos 
nos a.rts 399, 400 e 402 do Codigo PenaL 

Ao art .• 3.• Em vez das pala-vras -podendo 
o juí.z-diga-se-podendo a junta correccional. 

Supprima.-se o paragrapho unico. 
Ao art. 5° supprima-se a palavra -grande. 
Ao art. 6" supprima-se. 
Ao art. S" suppl'ima-se. 
Ao art. 9' suppr·íma-se. 
Sala. das sessões, 26 (le setembro de 1892.-

.A.. Mi/tun. 
·A discussão fica adiada, 
Passa-se a hora destinada. ao expediente. 
0 SR. SECRETARIO procede a .leitura do 

seguinte. 
EXPEDIENTE 

OIDcio do Sr. governador do est:l.do de Santa 
catharina, de 19 do corrente, ao Sr. l" secre
tario desta t'am:LI'a, o1ferecendo um exemplar 
da Constitui·:ão daquelle estado, promulgada 
pela respecti~·a assembléa constituinte a 7 de 
JUlho do corrente anno.-Ao a.rclli v o .. 

Req11erimento de Luiz B. Rlleingantz,como 
pro~urador de D. Maria Carolina. Rheingantz, 
pedindo abertura de um credito para paga
mento da indemnisa.çã.o que lb.e é de~·ida pela 
Fazenda Nacional - A' commiss:to de orça
mento. 

O Sr .. Alvaro Botelho--Sr. 
:presidente, p~di a. }la.lavra unicame.nte para 
dirigir à me..o.a um :pedido e fazer-lhe úma. 
reclamação. 

Como Y. Ex. deve estar lembrado, em se
tembro do anno :findo, pelo illu,tL•e -deputado 
por Minas, Sr. Dr . Alexandre Stockler, foi 
apresentádo à ·consideração desta casa. um 
projeito relativo a. favores e diversos meiO$ 

. dê animação á pequena lavoura e a pequena 
indlistria. . 

tado a esta casa. · 
Não quereria pertubar absolutamente este 

plano da mesa, si é que a mesa assim pensa, 
si não visse que na. ordem dos trabalhos da. 
se;>são de hoje, se acham projectos que pode
riam S:'!r estudados muito mais tar·de, por
quanto as ~ircumstancias actuaes da Repu
blica. .não compor·tam agora certos actos de 
pa.triotism(l que trazem onus ao erario pu
blico, e que bem pocl.em ser adiados para dias 
mais felizes da patria., sem. que incidamos ua 
falta de negar o ("Ulto que devemos sem du
vida aos precursores da nossa liberdade e da 
Republica. Outros alli se encontram e que se 
referem a assumptos de interesse par·ticular 
e em primeira discussão ainda. 

Por isto é que, embora todo o acatamento 
que·da minha parte merecem as determinações 
da mesa m direccão dos trabalhos parlamen
tares, tomo a liberdade de pedir a V. E:x. 
haja de incluir na ordem do dia dos trabalhos 
da ca.._"a o projecto a que me referi. 

Sr. pre-;idente, não bnho o intuito de jus
tificar aquelle projecto porque a occasião não 
é de fazel-o ; entretanto. devo dizer que o 
pro.:ecto em que tive a honra-de collaborâr com 
o illustre deputado pot· Minas, é tl.~ maiorop
portunída.de, tanro mais agora. que a. Cal!lara 
dos Srs. Deputados éntendcu de-ver ouv1r os 
l'eclamos da no3sa principal fonte de pro· 
ducç:.ão. 

A g-rande lavoura, a grande propriedadere
<:lamou pela immigração chineza e esta ca
m:.ra acaba de votar a concessão de entrada 
no~ :portJs da Republica a. immigrantes asia· 
tiCDil. 

A pequena lavoura reclama de ha muito, 
insta.nteme:.~e. uma certa .iustiça :para que 
ella possa trabalhar na. producção de cereaes 
e de gen· ros de primeira :necessidade tão e~~
sos no nosS'o mercaclo, escassos a. ponto deJ<1 s.e 
estar sentindo os t'igores da. fome nesta capl· 
tal e nos es :ados. 

Porque não se lhe fazem s s pequenas con· 
cessões de que entende carecer~ 

No estado da Minas·, Sr. presltlente, ~m mu· 
nicipíos de fertilidade extraordinaria, em ~u
nicipios de população moralisad.a e labOrtosa.. 
já se sente fomH; por!!U::l a producçãode cerea€_5 
e de gener. ·s de primeim necessidade tem di· 
minuitlo extraordinariamente p~.lo facro ~o 
trabalhador rural encontrar .um larg<.J sala:r1a 
na producÇão de café em s. Paulo e fazer Ull· 
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migração do estado de JYfinn..<;, que soffre con- · O !Stt. ALVAM BOTELHo-O íhcto tem-sere
sidera'"elmente com esta sa.hida. O trabalhador produzido em Minas, de tal sorte que h a fre
a.ba.ndona o estado de Minas p:1ra ir para. guer.ia$ em que teem ·havido centenares de ca
s. Paulo, onde encontra na grande cultura samentós ca.tbolicos sem a. menor formalidade 
do cafê um salario bastante rcmunrrador do civil. siquer a do registro. 
seu trabalho ~_largo par<1 a ma manuten1,iio O SR. BADARo-I&so não é só nas frcguezias. 
e de sua faquha. . Na. importante ciuuue de Diamantina 1bi pre-

Nesta cap1~al o conSUJ?O de ge.ncro;; lle pn- ci~o. para realisar-se o primGiro casamento 
!Uelra necessidade e. fezto sohrc mcz·caJoz·w .. .:; civiL que fossem ao quartel pedir a um sol
Importadas do ex.ter10r: entret:tnto que nus dado que se casasse sob promessa. de ser pro· 
ma.rgens da. Estrailu, d~ Fe~·ro. Çent~;\l ~ncn~- mo,·ido a sarcrento. 
tram·se terrenos mmto 1ertms. tao jet'"eJs " 
como os de maior fertilid;v:e do Brazil, n;~ opi· . O _SR. BEVILA.QUA-Isso prova. pouco respei<l'} 
niã.o de muitos, e que pre;:tam-se purteita- a. lCl. · 
mente ao trabalho da. pequem• cultura, ao O SR. R\DARó- 0 que prov(). e que foi de
estudo e ensaios necessa.rios ao desenvolvi· cret;).da uma. reforma p:.tl'l\ a qual o palz não 
meuto da pequena. lavoura. estllxa apparelhado. (Apartes.) 

Feito á V. Ex. e:>te .Pedido, pa..<;se a. f,~zer :1. o SR. ·ALVARO BQTEum- Um:~. outra di-
reclamação. I versa. ordem de factos tem ta.mbem impe-

Sr. presidente. E' de. exclusiva competencia ttido que que se 1-ealise sempre o casamento 
da. mesa a organisaçoão da ordem dos nos:los civil antes do religioso e muitas uniões . se 
.trabalhos. · teem feito sem r:onstituirem fa.milia. Estes 

'Tratando-se, entretanto, de vrQjectos que u\ctos demonstr-J.m tamb2m o quanto se faz 
entendem com intere;;ses de ordem elemtl.is- necessario prescrever-se a. obrigatoriedade do 
sima., tomei a resolução de dirigit• a v. Ex. 0 cMamento civil i~s ceremonia.s religiosas de 
]Jedido que :ficou rei to e de reclamar pela. in- qualquer culto. · · 
clusão na ordem do dia para a votn.çiT;o do . V· Ex. sabe, Sr · presirlente, que pela lei 
projecto jâ.discutido nesta casa, e que Yeio do que regulao casamento ci-çil oviuvonãopóde 
Sen,1do. determinando a precedenc:in do cas.'t- C<lsar-se antes de pr-oceder a. inventario dos 
mento civil a ceremoniu religio~a. de qual- bens do casal e partilhas. . · 

·quer culto. · Pois bem; teem-s:;; e1Ieduado casamentos de · 
A perturba~ão produzid<1. em a.<JSmnpto tão viu vos C:l.tbolicaznente, porque elles negam-se 

grave e a maior po,;sin~l; S:\C!lrdotes ha que a. fazer inventa.rio de SeUS bens, protelfam 
aconselham 0 abandono do ado do casa- es;:e inventario propositalmente, maliciosa· 
mente civil, que elles da tribuna sc~g-I~J.tla. mente Íl.S vezes. -
chamam concubinato. sei ia.mbem que.ha. viuvos casados catholi· 

o Sr.' B.wARó-E nem pü\lem chamar de camente. quer dizer , que receberam o sacra
outro modo; eUes podem aconselh:z.r n. obedi- mento do ma.trimonio, que deram jà. bens á 
encia. á. lei, mas 0 ca..«n.mento civil )k"\r:J. dles partilha eain(ht não sati.sfize.ram á exigencia. 
nã.o póde deixar de ser um concuuinu.to. do casamento civil. . 

o sa. AL>ARO Bo'l'ELHo-0 nosso clero. O Sn.. _BADARÔ-Isto pro'ia. que o po-vo não. 
que em sua maioria é compo~to de s~tcet•dotes l quer ace1tn.1-o- · · 

· distinctos, de verdadeiros patl'iotas. de ho- 1 O SR. At.VARO BoTELHO-Isto vrova, Sr . 
mens morali~ados, conta entretanto em seu 1 pre;;ic!ente,que o Est··do tem necessidade de 
seio alguns que núo merecem de nossa parte ir em socco1 ro do~ homens de boa lê,que estão 

· esta mesma apreciaÇão. illudidos e :prejndica·!os em ~eus direitos em 
. O SR. BADARÓ-E aual e a clas~e onde nã.o nome d~ Santa Religi~(). . . . 

ha. maos ~(Apartes). • E:U 11ao era sectano do casnm_ent? ~!11 
_ obrzgator;o e enxergava. nesta. mstztuzça(). 

O SR. ALvARO_ BoTE.tHo-~ssa perturbaçao um g•andeperigo.Ees5e perigo tem·Sõ ve
a que -~e refe;:1a._ tem crcsa1do de ponto e ri tirado e ~ão os fact· ·S d~sta repulsa. 
a fa.rmli& bra.züe1ro. at:lla-~e com~letameute :M>~ s a•·or-a, Sr.s. d~putados, q;te nós decre
amea.~ada. em sua OI"Jll.~lsaça.o em virtude das tam1's na. nossa. ConstitUiçã,., que o Es~do só 
d.~utrn~as desses falsos apo::tolos. menos pa- · reconhece 0 •·asamen to c-ivil, que ~ó o ca.sa.
't!'t~~· menos oonheced~res dos seus deve~s mente cil'il crêa. a.s rel"ções de familia e des, 
reltgwsos, menos cumprtd~res de suus obr1- de que não podemos rev"g, .. r ~ta clisposi
~ ~oraes, des~--;p~1tador~s dus nossas . ~ü.o, é de neces..'lidade inadiavel qué o. "&tado 
}n'eSarzpçoes l~es, ctVlS e polttlcns. . . 1 decrete a. o rigat riedade .lo_ ca..<a~~nto civil.. 

O SR. B.A.DARó-0 que pertul'bou a fumllio. : ante~ de qu•·lquer ceremon•a religu~. Pre. 
br~e~, foi o ca.samento civil. t .A_pat'le.Y). ' cis&mo3 e de-vemos votar que.nto antw o pro-
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je~to do Senado, pois que de dia a. dia se im· mezes para alli seguiu, achava-se morando 
pi'lem mais ti. consideração:lo poder publico as ·em a-partamentos especiaes e hoteis daquella 
cau"8.s que der -m motivo áquelle patriotico cidade por não estar· ainda aquelle návio em 
pro,jecto de lei. condições de poder recebel-a, hoje leio no 

Não sei qua,l seja n. sorte do projecto ; des- Dia'l'io Official o transumpto de um oftieio do 
confio mesmo QUe elle será rejeitado nessa Sr. ministro da marinha ao chefe do Quartel 
casa; mas, Sr. presidente, precisam0s definir General eoncebído nos seguintes termos, que 
a nossa attitude no presente, salvar a nossa perfeitamente corrobora aquella, noticia: ~ .. Ao 
reSponsabilidade no fnturo.Pe~.pois,ã. V. Ex. Quartel General approvan(lo o al-vitre tomado 
que faça vir à o~dem dos. nosw trabalhos pelo oommandante do crusador Ti-ra,J.entes de 
esse projecto e n~sa occasião pedirei desta ter alojado em estabelecimentos appropriados 
tribuna a votação nominal. as preças daquelle navio e em hOtel de 3l or-

O s:a. BADA.Ró~_Della nunca fugimos. demos iníeriores, e os officiaes em cornmodos 
alugados por elles, por não estar ainda aquelle 

O SR. PRESIDENTE-O nobre deputado será navio em condições de receber o pessoaL» 
attendido. Todos nós somos testemunbn,s do louvavel e 

o Sr. Baptis-ta da Motta :-Sr. patriotico esforço e mais que isso da dedica· 

Presidente, nedi 0 na lavra para apresentar çlio sem limites com que a commissão de orça-
"' "' menta desta Camara tem procedido, pro-

-um projecto, curando rea.lisar economias nos dinheiros do 
A occasião não e opportuna para a sua jus· tod 

ti:fi_ caça-0, -nor isso limito-me a apresenta.l.-o, erario publico, os nós temos visto tambem 
r a solidariedade dos membros desta camara, 

declarando desde já que o que nelle pedimos. sem distincção de cor política, quando se e uma aspiração que data de muitos a.nnos d · - di · · add' d 
no meu municiplo, aspiração que por muitas trata e supprimlr, ·mmmr ou 181' es-
-vezes foi trazida ao seio da Camn.ra. dos Srs. pezas, e entretanto Sr. presidente, e admi
. · d ravel que o honrado mitlistro da rn~rinha 
Deputados por -vru•ios representantes 0 an- sanccione despezas não autorisadas por lei. 
tigo 6° districto. 

Em occagião opportu_na eu e os meus col- illegaes portanto, e que deveriam sr;:r evita-
I
. dfut. pelo govemo ! · 
~o-a,s igualmente,..signat.arios do projecto mos- Ou s. Ex- mandou a guarnição desse navio 

traremos a sua. importancia. par(!. a Europa antes de te-mpo e nesse caso 
E' lido e fica sobre a mesa para ser oppor- não procedeu correctamente e de accordo 

tunamente julgado objecto de deliberação, o com os precedentes estabelecidos, ou S. Ex . 
. seguinte fel·o em consequencia de telegrammas rece· 

PROJEGTO 

O Congresso Nacional decreta : · 

bidos em que se communicu.va a promptifica
ção de cruzador, e nesse caso foi mystifi
cado! 

· ArL 1.• Fica o Poder Executivo autorisado 
a. abrir no exercício de !893 o credito nPces

. sario para o melhoramento do porto de S João 
da Barra; no estado do Rio de Janeiro, de ac

! · côrdo com os estudos feitos _por ordem do 
· . . governo do referido estado. 
· - . Art. 2." Revogam-se as disposições em con

trario. 

Não pareça ·a Camara que trata-se de uma 
pequena quantia . 

A guarnição do Tiradentes, comprehen
dendo officíaes e inferiores, eleva-se de cem 
praças e a Camara sabe como são caros os h o· 
teis na Inglatert-a, e que alli tudo se pagu. 
em ouro e ao cambio de27 °/o· 

:.~.' I • 

~Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.
. Bapii.~ta da Motta.-Erico Coelho.-F-ro.nça 
-Cizroalho • .:...Oli-cei1·a Pi•tt-o.-Cyr-illo rie Lemos, 
"""'"FróP.S da Crui:.-Urbano Marcondes.-Vir
, 9lli~ fessôa. 

()'Sr. Retuznba.- Sr. presidente, 
. Sei qué mais uma vez vou tal vez ser desagra
dav~lao Sr. ministro-da marinha nnalysando 
actos.de sua admini;.tração. v. Ex. porém 
bem coniprehende a Õbrig:açãó quê nos assiste 

·· dé-fisealisar· a direcção dos .serviços pu blicos e 
' á '.fujm especjalmente os que correm p_ela pasta 
· que S. E~. dirige. · 

:Ha p()UCOS dias tive noticia. de que a gua.r
' -ni~ô do cru§adÔr 1'iradellfes que se aeha em_ 
(.'Onstruççãó'na Europa e que _ lla. quasi doU,.S 

0 SR. CASSHNO llO NASCIMENTO-E O navio 
não estll. prompto ? 

O SR.. RETL'){BA.-Pelo offlcio do Sr. minis~ 
tro, vê-se, q.ue pelo menos, não e;;tá em con-
diçêes de receber o pessoal. · 

O SR. BEviLA.QDA.-De que data é o offi-
~? . 

O SR. REmrnA-De 19 de setembro deste 
a.nno. 

O SR. BEVILAQUA-V. Ex. recordlt·se da, 
data. em que seguiu para a Europa essa guar· 
nição? · _ 

OSR. RETllMltA.-0 dia positi-vamente não 
sei, mas posso garantir a V. Ex~ q11e ha, 
ma.is de. dous met'.el3. 
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O SR.' BP-VJ.LAQ"GA-V. Ex. me permitte 
um aparte 1. , 

tado, que urimeiro fallou, no Expediente 
de hoje. -

Tem por fim implorar a V. Ex,. que faca 
surgir á discussão da a.ssembléa um Pro· 
,iecto, qne }las.o;ou no Senado : e foi mandado 
par-.1 esta Ca.mara., ha. mais de dous mezes; e 
está dormindo o somno dos sele dormentes, 

O SR. RETUMBA- Eu pernütto até q_ue 
V. Ex. faça. logo um discurso, para que 
depois eu possa aca.bar o meu sem as suas 
interrupções (riso) . 

O SR. BE~-ILAQUA.-E' muito natural que o 
ministro tivesse recebido a v-iso de que o na vi o 
escava, prompto. e que cau'laS imprevistas 
modificassem depois esre resultado. 

o sa. STOCKLEP.-Com certezt~., de interesse 
geral. · 

O SR. Ar.~mm AFFONSO- O Projecto, a que 
O SR. RETO!II:BA-Pa.ra isso St•. presidente, m~ refir·o respeita, por ventur':L. às elas

venho aprfsenta.r a consitl.erac:.ão da Camara ses, que nã.o teem nenhum ampo.ro, nem 
o seguinte requerimento cuja approvação nos padrinhos Ya!losos. 
darà por certo, occasião de sabermos e conhe· Não asseguro á Casa. nem a ninguem: si ó, 
cermos a. ca.•Jsa que levou o Sr. ministro da. porque elle se refere i essas classes oper-J.• 
marinha. a. a.utorisa.r essas despe:ws extra.ot'di· rias, es pr"Olet/\rios de todos os paizes; ou si, 
narias: (muito bem). «Requeiro que por in· porque o assumpto, que o constitu~, foi :~prc
termedio da. mesa da Ca.maro dos ::irs. Depu· llenta<lo pot' um Rio-;,'rnndense do Norte, quo 
ta.clos se requisite do gov<'rno cépia tl.e officio >enho pedir :~V. Ex., que fu.r::.~ o milagre do 
dirigido em 19 do corrente mez pelo Sr. mi- 0 ruzcr ttpp..'l.rccer nesta Casa. 
nistro da. marinha. ao chefe do quartel gene- Esse Proje~-tAl tem por fim, l;i não 1ã.lha :t 
;':l.l da. armada approvando o alvitre tomado min!Ju. informação, ;tugmentar 40 % tlO$ Em· 
pelo comma,nriante do cru~ador Ti,·ade'~'es, pregt\dos da Imprensu.Nucional, e D:a.rio Offi
em construcção no porto de Londre$, alojando cictl, a ess<~s pobres trabalhadores publicos de 
e.m.lloteis e com modos par·tkulares a officiali- nosso Pai?.. 
·ddae e guarnição do mesmo crusador. por Em um Congresso, onde qun.si se tem le· 
não esta.~· este em condições de receber pes· ;-n,do a vida (o que digo sem inten~~o o1l'en-
soal algum. . slvn.) a legilllar pensões de toda a. especie, 

« Rio, 26 de setembro de 1892. » apqscntadorias, reibrmas, e fa.vore~ indivi-
Vae mandar a. mesa um requerimento de dua.es. ou industt"iaes; de tal sorte. que pôde 

informaçõ~s sobre ess~ assumpto. Espet-a que um Depntado dizer, com rnzão e procedente 
a. Ca.ma.ra"não lhe neg-a.rá a sua approva.ção, motivo, que melhor si faria, fechando de uma. 
para que o orador as.~im fique de posse das vez as alfandegas do paiz: não e muito cc
informações que deseja. c.~rrer aos gritos de pobres tr<~.b.Una.dores na-

clona.es, que teem o defeito, par-.1. não dizer a. 
E' lido e fi: a sobre a mesa para. ser oppor· virtude, de estarem servindo à Patlia, ou á. · 

tunl\lllente a.poiad? o seguinte · causa. publica em uma época, em que custa 
Requerime11to ' o decuplo do que custava. dantes, a. alimen-

ção de cada uma. deSlS3S cla&:e-~ . Depois della, 
veem· ~s outras necessidades da. subsistehcia • . Requeiro que, por intérmedio da. mesa da 

fumara. do3 Srs, Deputa.do3, se requisite do 
governo cópia do officío dirigido em 19 do cor· 
rente·mez pelo Sr. ministro da. marinha. ao 
c!Jere do quartel-general da Armada, appro· 
vando o alvitre tomado pelo com mandante do 
cruzador Tiradet~te.~. em construcção no porto. 
de Londres, alojando em boteis e commodos 
particulares a officialidade .e guarnição do 
mesmo cruzador, por. rião estar este em con
dicões de receber pes;oal.algum. 

Sala das seswes, 26 de setembro de 1892.
. _J • .Retumba. 

A gentileza graciosa, com que C03tnma. a 
Presidencia attender sempre a todo~ os Depu- · · 
tados, que a teeminvoca.do, a.uctorisa.a minba · 
convicção, de que V. Ex. ha de sahír em . 
soccorro das fê.Lmilias prolet.arias, ou dosEm
pregados publicos da.quel!as ~eparlições,pón~ ·. 
do em ordem do dia esse proJecto. . . 

Foi um Rio-grandense do Norte, quem o ' .· 
apresentou no Senado : não póde si r .uma;: :. 
demasia. que seja outro Rio-grandense do .. 
Norte, qu~m .peça, que elle resurja na ca< · 
mara. . .. . 

Nem elle pretende ser senador, Ol,l dep-q: 
O Sr. Ab:nio.o A. ff'on~>'o-Ha no tado peh Rio de Janeiro: nem eu . . · · ~~- _. 

Regimento· da Casa. um artigÇ>,que permitte Não é, pois, o interesse individual, que n05 
nos depUtados impetrarem do Presi4ente, por incita, e convida a lembrai-o, ou exigil~Q'': 
oeeasiào da. orga.nisação da. ordem do dia, que nes~ reciDto. · ' · . . _ · · · 
fuça. incluir nella qu !quer Projecto de lei '· · 
aprese.nta,do. · · · . · · O SR. PREsmm.'TE-0 pedido de nobre Depu· -: 
. O requerimento, . pois, que pretendo f~r, :t&do será. a.ttAmdido . na. _ primeira. _ op~rtn,~· 

1 
e igual, me·.~. ao,que-te:z~ hom'ad~ De.J?il~ nidade.. · _ ·· -.,-

I. 
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O Sr. Bev:Uaqua-0 nobre depu- !lega sabe que apeza.r da perfeição extraor
tado -pela Parahyba. começou por fazer as con- dinaria que tem tido este grande invento que 

, jectura.s, que promettera para depois da lei· faz a maior gloria do índustriali:Smo do nosso 
tura do aviso do nobre ministro da. marinha e seculo. e que seria bastante para assombrar 
fez-me a gentileza de conceder que eu conje- alguem qu~ nos viesse agora visitar, si isto 
cturasse tambem em aparte, :permittiúo por ·fosse IJOSsivel, e que tivesse viVido um seculo 
S. Ex .. ; e assim fui naturalmente levado a a traz, ainda não chegou ao :ponto de se pas
fazer _UJ!la. outz:a conjectura que S. Ex. não sarem despachos telegra:phicos de terra para 
perm1ttm que eu formulasse, sentando-se. navios que se~uem cammho da Europa ou de 

Eis o motivo porque a esta hora abuso da qualquer outro ponto, tendo de embrenhar-se 
benevolencia do:; meus illustres collegas, para. no alto mar ! Nem seria. o caso de appellus 
concluir a mínha conjectura final que S. Ex. para o balão porque, como sabe o nobre 
teve a generosidade de interromper. collega., ai nua não foi infelizmente resolvida o 

Não conheço o assumpto a que o nobre de- problema de SU(L direcçiio t 
putado se referiu; mas recordo-me de noticias Parece-me, Sr. presidente, que com est. .. s 
dos jornn.es, julgo que nã.o ha tanto tempo, pequena.s e des,Pretenciosas conjecturas eu 
como pareceu a S. Ex., que se deu o embar- tenho desde .ia respondido ás duvidas e 
que da, officialidade e guarnição desse nosso preoccupaçües economicas con,jectura.das pelo 
vaso de guerra proximamente esperado da nobre deputado que apresentou o requeri· 
Europa. mento ctue a Camara tomara na devida. conta 

Comprehend.o em todo caso que o facto nela. consideraç-ão que merece S. Ex. e a na.· 
encar-ado com espirito de$prevenido, com im-1 turooa do assurnpto. 
IJa:rcialidade, que deve ser o apa.na.gio de Não resta-me mais con,jectura alguma a 
todos os legisladores e com o qual o nobre col- fazer . Tenho concluído. (Muito bem.) 
lega,est<?u certo .• acha-se ~e plen~ a.ccordo e o . Vem a mesa a se!minte 
que se póde COil.]ecturar, e o segumte: "' 

O constructor ou o fiscal da construcção te- IJeclaraçao' 
legraphou <~O ministro dizendo: em tal dia 
esta.ro.prom:pto ocruz ,dor Tiradente.~.- Isto é 
natura.lmente uma praxe Vf-lha. e o ministro, 
tomando conhecimento da communicação, deu 
as providencias necessarias para que a guar
nição estivesse em Londres em tempo de im· 
mediatamente trazer o cruzador. 
· Mas, Sr. presidente, um facto qualquer 
imprevisto, um desarranjo de uma :peca impor
tante da ma.china., emnm qualquer circum
stancia. muito natural, dessas que frequente
mente se podem dar, porém, occorri&. depois 

Declaro que se tivesse comparecido na Ca
mara no dia 24, teria. 'Votado contra. o pro
jecto que authorisa a. immigração chineza. 
. Sala das sessões, 26 de setembro de 189-2.

Gonçalves Ramos. 
Vae a imprimir a seguinte 

.REDACÇÃO 

N. 155 A -189'2 
d() embarque da guarnição, fez com que esta . _ . _ . ~ 
chegmndo lá não tivesse aloia.mento no navio Redac~o para 3~ d1scu.ssao do _'P'fOJecto n, i 5o 

- · ·" ta · ' da c~r:·entc anno, que 0:1,tor\za o -Go'ófl'l'nO a, 
Q,ue nao esta.T~ _por essa c1rcums UEW, occa- oont>·a11t~>· com 0 engcnhâro ~lfel't>ille Ho,·:J. as 
SIOnal ~m ~O,?diçoes de recebel·a, e nao houve obras qu$ se p~opQt; a e.xecuta.r, por si. 01.1.-.oom, 
remedi,o sma.<J oollocal-a em terra._ p:~,nJâa. que organi::ar, na I!lza das En;~;adoo, 
· Isto é uma. conjectura mais que ra- 110 po1·to ckJ Rto de Jo,neiro, m&diante condiçõ.ls 
.zoa.vel... que estabâe~e · · 

··o espiritO de economia do nobre deputado 
· . certamente não havia de querer que aguar- O Congresso Naciona.l decreta.: 

· . niçãcrfosse interrompida em viagem, por um Art. 1. o Fica o g-O;erno autorisado i con· 
: telégra.mma, fazendo-a :regressar ao Rio de tractar com o engenheiro civil Melville Hora, 

Janeiro e de:pois,quando recebesse novo aviso para., :por si ou companhia que organisa.r,_ exe-
4e estar :prompto o navio, de ter sido repa..,. cutar as seguintes ()bras· no portQ do Rio de 
ra.do o desarranjo imprevisto, a mesma guar· Janeiro: 
níção emprehende.sse nova viagem! a} A estender a ~lha. das Enxadas por· todos 
. Ora.; si o espirito do nobre ~eputado ê de os lados até alcançar a profundi~de uniformtl · 
~ncimia e mesmo S. Ex. coDJectur:ou nesse de 24 pés inglezes,pelo tneno,g, na. ma,ré baix~ 
sentido, creio que a melhor solução a seguir ordinaria. · . . . , . . 

~
- ·seria. ta. · · lí) A const~ut~ na. ilha, depqs~tos-a~dega, 
:A: . ·,,,U~a<l~ El & gua.r~~çã.Q ja t_inba_m dos de capaciaade total .de _20 :OOQ . .toneladas, 

rcado, · qUA~do _oooorreu o inc.i~ente e qe modQ qu,e os transatl&nticos.. atracad?S pos· 
· · não <téViam nem podiam· ser em~dQ~t~ de 

1 
sa,m ser ea.J;rega4~ -e, O:~~~ ~-~ct;a.. 

~-.?_~; meSIIl.Ç :porque o nobre col· meD.te dos mesmos depóBltos, · 
. ~ . . .. : .. -.. . . 
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o) Construir da. ilha dn.s Enxadas a.t.e a 
Prainha um viaducto de !er'l'o (ponte adua· 
neíra) e no ponto distante, mais ou m<:.nos de 
500 metros da Prainha, umu. pont,e hydrau
Jica gyrator[a, com quar~nta Jnf:tros c! e com
primento. 

das Enx~da.s ou em qualquer de suas· pontes-
f,) Cem réis de 27 pences por mil réis, pela 

tomlada de registro de todo e qualquer na: 
vio, cada. vez que ~e ahrir seu registro para 
carr~_gar ou descarregar ao longo das obras 
do ~npplicante ou da empreza que organisar; 

Em perpemlicular a esta ]J:wte do virl.ducto, 
compre!J•,ndido entre a ponte byuraul"ica e a 
ilha das Enx.•das, poderá o supplicante con
struir pontes auxiliares, de não menos de 8 
metros de largura. e nüo menos de 150 metros 
de comprimento. 

rl) O supplicante. ou emprez:l. que orga.ni
s;J.r, edificará. em terrenos, que pam esse fim 
desapropriarâ nas imrnediações da Prainha, 
um depnsito geral de mercadorias com o unico 
proposito rle entregar ao publico todos os ge
neros t.levida.mente tl~t>p:J.cilados. 

e} O:S depositos alrandeg:1.dos a construir-se 
na ilha das Enxa.das ser:.io ligados aos exis
tentes actua.lmente na Prt~inlm. e Alfu.ndegu.. 
por estrada de ferro a va.por,d:1 mesma bitola. 
da que emprega a companhia Carris Ur
banos. 

f) A ter na ilha um deposito de ca.rvão para 
supJ.)rir os vapores. 

Art. 2." As planta:; e especiftcaçiies para le
var-se a etreito a execução de todas as obras 
mencionadas no art. I•. serão apresentadas 
ao.gov-erno dentro de 6 mezes. a contar da 
data da ,:.a.ncção e :publicação da lei que auto
rise as obras do presente projecto. 

Art. 3.• Approvadas as plantas pelo go
verno e antes de começar as obras, o suppli
cante ou empreza entrará para o Thesouro 
Nacional com a q 11antia de quinhentos contos 
de réis; que serão destinados á remo~.ã.o e con
struccão de edi:fi.cio ou navio para E~cola Na
val, devendo a mesma remoção.ser feita den
tro de 6.mezes, a contar da data do paga
mento. 

Art. 4.• Todas as obras concluidas deverão 
ser entregues dous annos dopais da remoção 
da Escola Naval da ilha das Enxadas. 

Art. 5. • O deposito a.l&~ndega.do de 20. 000 
tanelada.s da iltla das Ern:::tdas. será entregue 
ao governo um mez antes· da. inauguração 
official, tlcando desde logo pertencendo ao 
Estado, independente de qualquer indemni-
sação. --

' Art. 6. • o. supplica.nte pelo espaço de 50 
annos; a oontar do. dia em que forem of!lcial
Ii:J.ente entre~ues ao serviço publico todas as 
obras; gozara das mesmas e, findo este prazo, 
r~verterá tudo á Nação, sem direito a inde-
mni_Sa.Ção de' ~e alguwa. . . . . 

Art. 7". Durante·os 5o·annos menmonados 
Iio art. 6•, o supplicante poderá cobrar asse· 
gointes mrifas máximas: -

c) Q, passageiros que tra.nsitarem nos car
ros da estrada nos diversos viaductos, ou 
pontes, pagarão: trezentos rei~ (!•classe); du· 
zentos reis (2• classe'; cem réis, os trabalha
dores da estiva;os immigrantes, os soldados do 
exercito e arma!la, empregados ·do correio 
e tele,rrrll.phos .ser-ão transportados gratuita
mente. 

rt) As lJngagens de passageiros, não cxce
dcnt.lo o p!lllo de 100 kilos,pa.garão por volume 
quinhentos réis, devendo a bagagem dos im
m igru.ntes ~e r transportada. gmtuitamente. 

Art. 8." O conce5$ionario ou empreza. terü. 
o dirdto de desapropriar. segundo as leis uo 
pai?., tt.~ propriedo.des particulares que forem 
neccessaria.s para effectua.r as obras segundo 
os planos acceitos e approvados pelo go
verno. 

Art. 9.' Revogam-se as disposirJões em con
trario. 

Sala das Commissões, 26 dll setembro de 
189-2.-Anton~o Olynt!to, presiclente.-Augusto 
Vinhaes, relator.-Jase B~vitaqua . ...:.. U,-bano 
Marco1tde$ .-Prisco Pa.1·a~::;o .-Joaquim Per-
1l(lmbuoo. . · . 

Vão a imprimir pa.ra entrar em ordem dOB 
trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N. 86 G-189-2 

Bm.m.da. rlo S~11ado ao proj~civ dr7< O'amGra dos 
Dcpt~tados n. 8 6 E, do corr~ntc anna , qu.c fira 
a. de.,pe<:a do 1\1 inisterio da Ju$tica e N egocios 
Inte'f'io1·es pa,m. o ex e,· cicio de 18 9 3 

a) Um mil réis de 27 pences esterlinos, pa
gaveis eni oui·o; por tonelada ou fr;>cçào . de 
tonelada, e&rregarla ou ~arregada na. !lha. 

.A commissão de or~.amento· da Qamara dos 
Srs. De!mta.dos, depois de estudar, detida
mente as alterações e emendas, _·pelo _Senado 
feitas ao projecto de orçamentfr das despezas 
do Ministerio da Justic:.a. e N~ocies Interiores, 
iniciado e ' jil. approvado por esta Camara, ê 
de parecer que dentre as emendas trazidas, 
ora. ã. sua apreciação e sujeitas á sua deli
beração, sejam acceitas e · approvadas as se
.. üintes: · · 
"' N5. 3 e 4) otrereeidas' aos ns. · 16 é .17 do 
projecto e á ritbrica immediàta, que, de certo 
por equivoco de cópia, ou erro de imp~são, 
deiXOU de ser numerada, cabendo-lbe o n. 18; 
sendo correspondentemente :alterada; a. mime
ração a seguir.' · .. ·• ,.· .':. ,,. :: ·: _ . ,_~ :· , _ 
· Est'\s emeildâs sem p:i'ejwHéar; ainda: m~ 

.. :.- . . ·.. .. . . .· 77·. 
Ca:~rur:~o v, v 
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mo ao de leve, os serviÇQS publicos. produzem fnnda essa. fMuldade com uma obrigação pela. 
uma. economia. de 61:600$000, sendo: mesma razão por que não é permiLtido con-
Na. rubriga.- Secretaria, biblio- fundir os dous extremos de um dia.metro. 

theca., etc., da Faculdade de Si dessa faculdade decorre para os poderes 
Medicina. do Rio de Janeiro... 15:000$000 federaes o direito de crea.r taes institutos, 

Na. rubrica-Faculdade de Medi- decorre igualmente e eom a mesma. legitimi-
. d B 1 · · 1- oo~.r-noo da.de o de não crea.l-os, ou o de extinguir, ema. a. ana......... . . .... o: ,..,.., d · 

1 
· t 

Na. rubrica.- Secret.a.ria •. biblio- quan o JU ga.r convemen e, os que po1· ven· 
theca, etc., da Faculdade de tura. já estão creados. 
Medi · da B h- 31 600$000 Logo, a medida iniciada. pela. Camara. dos 

ema. a la.··'······ · _:____ Srs Daputados, tentando, antes de chegar a 

Tot&l •.••. , •.• , •. , ... , • . • 61 :600~C ::c!~~~o!r:n:~~e~IT:S d~;~~~~~é 
N, 6) ofl'erecida. ao n. 35 do projecro, ~r perfeitamente cor.'3titucíonal e legitima.. 

at~nder em parte â. necessidade reconhecida O unico a.rgumento, não decisivo, mas ape-
no serviço da. outra casa. do Congresso. nas plausi vel, que poderia. ser in voca.do no 

N . 7) ofl'erecida. ao n. 46 do projecto, por sentido de continuar a. União a. manter nos 
attender a conveniencial de serviço sem o.u- estados estabelecimentos de interesse loca.l, 
gmento da. verba. votada. pela. Cama.ra. como os de que se trata, 1õra, talvez, a con

N. lO) a.dditivo do Senado por consignar veniencla de auxiliar os estados a que mio· 
recursos pare. a sa.tisfação de oompromissso~ gua.ssem recursos para manter esses serviç05, 

· contrahidos em virtude de expressa. disposição já or;.,ra.nisados, si fossem uteis. 
de lei. Longe, porém, de ser colhido por este ar· 

Sente po!·em, a. commissã.o não poder, a.pe- gumento, que torna-se contraproducente, 
zar da elevada considera.ção que vota á outra. tratando-se do opulento estado de S.Paulo e 
ca.sa. do Congre."SS Nacional, placita.r com seu .do promissor esta4o de Pernambuco, o alvi
pa.recer as demais emenda.s por esta. o1fere· tre votado jã pela Camara., em mã. hora. alte
cida.s a1> projecto de orçs.mento e passa a. rado pelo Sena.do. se impõe com a imminencia 
enrnar o• fundamentos que a. levam a opi- da reparação de uma·injustíça. flagrante, cuja 
na.r pela rejeição das meslllll.9 emendas, que responsabilidade não deve ser pelo governo 
são as seguintes: republicano federativo encampa.da. da ex· 

Ns. I e 2) o1ferecidas aos ns. ll e 13 do tincta administração imperi.aJ.. a qual man
projecto, restabelecenuo a.s aulas annexa.s ás tendo estabelecimentos de ensino secundaria 
Faculdades de S. Paulo e do Recife. . nas ricas provincias de Pernu.ml:!UCO e S. Pau-

Tendo a Con~tituição Federal outhorgado lo, nem um o~ulo enviava em auxilio da in
aos estados a tàculda.de de organisa.rem o en- strucção do mesm,o grâ.o mantida a. expensas 
sino em todos os grãos, é um facto perfeita- prOJlrias, e á. custa dos maiores sacrificios, pelas 
mente rea.lizavel dentro dos mais strictos mol· ma1s pobres prov"..ncias do. extincto im· 

. des constituciona.es a. passagem, ou transferen- perio. , · 
cia doscUI'SilSa.nnexos às Faculdades de Direito Tambem não colhe Q argumento, que pu· 
de S. Paulo e do Recife aos respectivos es· desse ser invocado, no _caso extremo da sus· 
tados. pensão, ou extincção dos cursos, de que, em 

Ma.s, de simplesmente compatível éom.as virtude de direitos adquiridos pelos profes
pre9CripçõesdaConstituição Federa.l,essatra.ns· seres vtta.licios, a pouco montari~ a. economia 
ferencia torna-se um reclamo urgente e im- realizavel; não colhe porque ma.is do que a 
perioso, na fiel interpretação do regimen fe- despeza. a. fazer-se, durante a vida . desses 
dera.tivo, que a.cêeitamo·~. desde o momento funccionarios, com os respectivos vencimen
em. que não se queira. obstinadamente negar tos, vale e aproveita o respeito á fiel e inte-

. o caracter directa. e a.cce.qtuada.mente LoCII~ gral execução do regimen 1ederal, que arlop
da.s vantagens resultantes dos serviÇ(JS pre- t.amos como norma da. nossa. organisação 
atados por · aquelles ins.titutos. E', como se politica. 
vê, · uma. medida. de grande interesse para. a Si, pois, os cursos anne:xos realmente pro-
nossa educaçao política, porcionam nos estados de S. Paulo e Perna!ll-
. ·Nem se diga. qu~ a União estã. strict.a. a buco um ensino util, nin~roem mais compe· . 
conservar esses esta.beleclmentos de ensino se- tente do qd'e esses dous eStados para. deciilir 
cunda.rio ea:-,i da. oompetencia. que lhe dà o si devem continuar, ou não, esses cursos; e, 
art. 35 § 3<> da. Constituição Federal. . na. a.t!lrmativa., para assumirem-lhes os onus 
.·· E' · ~ que os poderes federaes · teem, ~·tli do principio- Secundum naturam est 
comula.tivamente col]l os estadoaes, naa cir- incommoda cuju3gue rei. cum3equi, !lf'8rll se· 

· · CUlllSCriPQães cie sua. jur~sdicção. a. faculdade guuntur commo:{ a. ·.. . 
·. de ~r institutos de ellliin1> superio! e seeuu· Si!.. acaso, pOdesae ser a. ventada. à hypotbesa 
~~ ~ q~uer. ·es~, mas nao-se con- de_~ terem esaes.estabeJ,ecimentos, para~ .. 

''· · 
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esta.dos de S. Paulo e Pernambuco. vantagens ctivos esw.dos, aqui ta.mbem o é com a com.,
ca.pa.zes de compensar os encargos de sua ma· petencia. dns poderes prepostos a direcção do . 
nutenção,. nã.o houvera então como justificar Districto Federal. 
a, sua conservação pela União, a. quem é e vi· Este asserto se infere logicamente do art. 
dente que elles aó podem aproveitar indire- 35 da. Const.itnição que dispõe: Incumbe, 
cta.mente, pela. utilidade que :prestarem MS outrosim, ao COngresso, mas nao pl'i1latí1:la· 
estados, onde funccionam. · mente: 

Parece ã. commissã() que estas consi~er~es 4.0 Prover á. instruCQão secundaria no Dis· 
justificando sobejamente a rnedida da. Ca.ma.ra tricto Federal. 
quanto aos deus cursos annexos as Faculdades Ora., nã.o sendo essa competencia um dever, 
de Direito, condemna.m simultaneamente a. 13 sinão um direito, que habilita a. União, já. 
e 2a emendas do Senado. · a. abster-se de crea.I' sel'viços novos, jâ. a. ex-

5•) offerecida. ao~ ns. 21 e 22 do projeeto e tinguir, quando julgar conveniente, os que 
9•) offerecida. em sul:6tituiçã.o do § 4,0 por ventura. existiam creados, e desde que 
A commissão aprecia conjunctamente estas tmta-se de serYiço d ~ utilidade. e importã.n· 

emendas votadas pelo Senado como comple- eia accentua.damente loca.es, é perfeitamente 
mento uma. da. outra. constitucional, e imperiosamente acoMelha.de. 

No emtanto é evidente e flagrante a contra- pela logica. do systema. ~litieo que nos rege, 
dicção em que ell.as se acham. é a.té um exemplo fecundo para a. nossa. edu• 

A autorisação dada. pela. emenda substituti- cação neste systema., a. tendencia., sa.bia.ment.e 
va do § 4° ao goYerno para. fazer a fusão dos manifestada. pelo voto da. Camara. no sentido 
dous gymna.sios torna-o, incontestavelmente, de ira.nnulla.ndo a. intervenção dos poderes fe· 
o juizo. em definitiva. instancia, da coilve- deraes, na. esphera propriamente Iocal,.inter
niencia ou inconveniencia. da. opportunaiade venção, que si o legislador constituinte foi 
dessa. fusão. · induzido a d!lixa.r-lbes, por espil'ito de pru· 

O got"erno poderia., pois, ter opinião diver- dente tr .nsacção com o pa.ssado regimen·.de 
gente da aventurada. pelo Senado. que,. pare.ce ferrenha centra.Usação, fel-c, entretanto, 
não ter· lhe a.ssumidointeira.a.responsabilidade, com tanta previdencia. e sabedoria, que o oor
uma. vez que, pela a.utorisa.cão citada, quiz rectivo pa.ra.essas excrescencias,toleradas por 
deinr lW executivo a. ultima. p·1lavra sobre a conveniencia.s de momento, encontra-se em a. 
adopçã.o da. fusão; e, então.co:terente oomoseu norma de proce ·er dos poderes publicos, sem 
modo de ver a. questão, tinha o direito de não ser preciso a.ppell•r-se para o remedio ex· 
l1S3.l' da a.utorisação e manter, como ora. exis- tremo · de uma reforma constitucional. 
tem, c.s dous gymna.sios. Passa. por ultimo a. commi~ a. a.pl'ecia.r 

Mas, esse direito, que o senado implícita a emenda: . · 
mente gara.nte ao executivo pela. a.utortsa.ção 8•) restituindo á. vida. lepl o - Peddgo· 
constante da. emenda: substitutiva ao§ 4• do gi,m, com a. verba de 46:200$00(). 
projecto, lhe e, pelo mesmo Senado, tirado na Entende a commissã.o que este .servi.Qo eX· 
emenda ofreremd& nos ns. 21. e 22, emenda, thwto expressa.mente pela lei de :~o de dezem. 
em que a v~rba consignada. para o ensino nos bro de 1891, o foi certamente,. porque aPo
gymnasios, presuppõe realizada a. fusão a.nteR der L gisla.tivo, ponderando o seu valor e 
mesmo de começar o exercício ftna.nooi.ro de utilidade, como, aliás, deve ponderar os de 
189 :, desde que a. verba de 360:380$ pedida pelo tOdos os serviços publicos ~ dotar a StU; 
governo para. o custeio dog dous gymnasios e execução de recursos, ,que devení ser· prdpor
na. emenda reduzida. de 94: 700$, ou· a. 265:680$ ciana.es aos seus resultados, achou que eUe 
consignada. expressamente ao GymrriZ$io Nr.r.- nã.o offerecia resultados compênsador~ dos. 
cionat, pela PUSÃ.o dos dous externatos ~ encargos que impunha.m, ou que não rompe-

Posto, porem. de lado este incidente, addu. tia absoluta.mente á União. 
sido somente para. pãtentear a. impossibilidade, Como quer que seja., a emenda. do Senado 
em que se encontraria a Camara de acceita.r impom, ou equivale a. creação de um servic;O 
o alvitre do Senado. nã.o precisa a commissão. novo, que pelo regimento da. Carna.ra. dos SN. 
para. justificar, quanto a este ponto, o voto-jâ. Deputados nio póde ser .. instituido na.<~ 
conscienciosamente manifestado pela cama.ra leis a.nnuas por onde vê-se qne · a. re
dos_Srs. Daputados, de appellar para conside- jei~o dessa. ·emenda. não será. mais' do . 
ra.çoes de natureza. diversa.. das q'uejà. foram que a consequencia da observanc:ia..·de um 
prOdllZidas .para. fundamentar o seu IJa;recer preceito regim~ntal da e&.ma.ra., que. a.fóra 
no s~ntido d<t rejeição das em~da.s do Senado, isso, manteria assim a. .coherencia com que~ 
~i:i ':as aos cursos annexos as Faculdades de a respeito ~este ~SSU!Jlpto, tem :procedido. 
D1r~ltó,. . . desde a. se..:sao ordinart& d() anuo anterior • 
. St. alli a competencia. da União para crea.r · E. pr cedendo desta maneira.,.a.eamara tem
mstttutos de ensino superior e secundar1.· o se mostrado perfeitamente inspirada. ; pOil' 
nos estados é cumulativa com · as dos raspe. · nã.o é-. ~bsoluiameltte ~el, q~: 
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que seja. a face sob que se pretenda. enca- Ao n. 17~Fa.cu1dade de Medicina da Bahia: 
ra.r ·· a. questão, ·que ilOrra. po:· conta. da Reduzá-se a. 5:400$ a. verba. destinada a an· 
União a despeza com esse ser-viço ; por tigos adjuntos, e a. ·2:400$ a de enfermeiros 
quanto além dos argumentos ,já adduzidos para. as clinicas -
quanto aos institutos secundarias, a Con- Ao mesmo n. 17 - secretaria, bibliotheca 
stituiçã,o Feder1ü não só não dá ao Congre3so e laboratorios da Faculdade de Medicina da 
a faculdade de legislar sobre _6n<ino pri·,aario Ba.hia: 
no Districto Federa.!, como, expressamente Reduza-se a 7:000$ a verba. para acquisi· 
no paragra.pho unico do a.rt. 67, estabelece que ç.ão de livros e: assigna.turas de jornaes ; e. 
«as de;.~ de caracter lOOl.l na. Capital da. 30:000$ a. de rea.cti.vos e utensis para. labora
Repnblica. incumbem EXcLUSIVAME!It"'l'E à. auto. torio.~ ; a 3:000$ a. do Museo Anatomo-patho
ridade municipal. » - • Iogico; a 5: 000$ a de aluguel de edificios e a. 

Ora, qne o PedaqorJit.•m não póde ser con- 5:000$ a de asseio e reparo dos mesmos. 
sidera.do si não como um instituto de ensil"o su pprim~~om se : a. verba de parteira, 1 :800$ e 
primo.rir:J e de prrro~ifo local, dizem-no .i& o a de modela-dor do Museo Anatom ··pa.thologico, 
decreto n . 667; de 16 de agosto de 1890, e o de 4:800$. ficando este ultimo serviço a. cargo de 
n. 981, de 8 de novembro do mesmo anno, .iá um dos substitutos a.ddidos á Faculdade. 
o seu respectivo regulamento, já. os rela.torios 
do3 ministros da. instruc~o. jà. os .Jo inspector Aos ns. 21 e 'l2 - l• e 2• externatos do 
gera.l da. instrucção publica primaria. e se· Gymnasio Nnciona.l: 
cundaria, já finalmente o testemunho do Substituam-se pelo seguinte: 
proprio d!rector do p, da•toqit~<,. em o n. 6 da Gymna.sio Na.c10nal, pela. fusão dos dons 
sua. Re'lista. de 15 de marçO de 1891, quando, externatos, 265:680$000. 
~qnerindo- Pa.ra. que serve o Pedagogium ~ Ao n. 35- Secretaria do senado: 
responde- Serve:· 2°, pa.ra. desenvolver e for-
tificar os conhecimentos que o ·professor pri- Accrescente se 
mario deve possuir afim de exercer a. delicada. Elevada a. 1 1!000$ mensalmente a consigna· 
funcção da educação do povo ! 1 ção pa.ra publicação dos debate.q, a.naaes e pu- · 

Com estas ·considerações, suppridas pela blicações avulsa.~ ; e 3:679$98.8 pa.ra paga
illustra.çãD da. Ca.mara. dos Sr3 · Deputados, mento, desde já., ao bacharel Marciano Gon
juJga. a. commis..<:ão ter fundamentado o seu ça.Ives da. Rocha. e a seba.stiãó Guimarães 
parecer relativamente á.s emendas do Senado Passos, da gr"a.tifica~ por serviços prestados 
oíferecida.s no projecto de orçamento da. des- ao Senado, de l deja.ndro a. 18 de maio do 

· peza. do Ministerio da Justiça e Negocias do corrente a.nno, sendo ao primeiro na. razão de 
Interior. 500~ mensa.es, 2:299$888, e ao segundo na 

Sala das commissões. 26 · de setembro de de ~00$ mensaes, 1 '380$000; 
1892.-'- Moraef ·B~.rros,......: A.rislides Maia.- Ao ·n. 46 .. ~ O~;ras- Depois das pa.la>ras 
Arthur R ips.- S~J?Jerino VieiY,., relator. - «Minísterio do Interior, etc.:~> ~crescente-se-
Demetrio Ribeir.o. - Leopoldo de Balhoes. - «devendo se~ applicados desde j á a.~s .~ncer· 
Le-ite -Oiticica.-Almeida Nojruei1·q.. tos do editic10 do Senado e acqms1çao de 

· - ll-lguns moveis-70: ':00$000.» · 

Emendfi.S do Senado a.o projecto da. Cama.ra. 
dos Deputados n. 86 r-.; de 1892, que fixa a 

· despeza. do Ministerio da .Justiça e Negocio3 
Intet'iores para o exercicio de 1893 

.Ao mesmo numero46. «Em vezde300:000$, 
diga-sê :-250: r !00$ para as obras ·do extincto 
Ministerio do Interior; e em vez de l5ll :OOll$ 
para o Ministerio da lnstrucção, diga-se :-
200:()()0$. sendo 150:~ repartidamente, 
para. a Maternidade, Instituto Benjamin_ Cons-

. Ao n • 11 - Faculdade de Direito de São tant e Faculdade de Medicina da Ba.hia. .» · 
Paulo: . Restabeleça-se a seguinte verba da. pro-
. Restabeleça-se a consignação de 62:100$000 posta: 
para as a.ula.s· preparatmias . · · Pedagogium-46:200$000. 
·Ao n. 13 - Faculdade .de Direito do Re-
~ : · . . . . Ao § 4"-Substitua-se pelo seguinte: 

Resta.belêça-se a consignação de 61:200$ . «Fie& o governo autorisa.do a. realizar a 
para. as a.ula.s·prepa.ra.torias. . . . fusão dos _dous externat.Qs, aproveitando o 

·Ao·n. 16- s~retaria, biblioJ,bec:~. e ·labo- actual proíessora.do e nã{) preenchendo . as 
· · ratoríos da Faculdade de. Medicina do Rio de vagas exi-stentes ». · · 

Janeiro: · Accrescen1~e : 
· Rédi!Z3rJJe a. 7:000$ a verba para acquisição § · 6•- Fica. o governo ·autorisado a. m:J.nda.r 

,,'de livros e ·assigna.turas de joroa.es, ·a 30:000$ pagar os premios já devidos e pelo mesmo 
. , a; de reactivos e utensis pa.ra.laborit.torios, e a. go.Yerno reconheci4os, a.os professores que os 
., _ 3.:001}$ a. :do Mll.Seo Ana.t.omo-]la.thorogicó,' haJam · réquerido antes da. da~ da . p~oente . 
',I , "; ·' ' . ,.: , • • .~· • .• ' ! - ·.f 
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lei e na fórma das leis em vigor; abrindo 
para esse fim os nessarios credites. 

Senado Federal, 23 de setembro de 1892.
Prudente J. de Moraes B11rrfls, ViCe· 
presidente.-.4.ntoníoNicoldo .llfo><t.>iro Baena, 
I' secretario interino.- Thomnz Rodrigues 
dll Crrt;;, 2• secretario interino.- Jorro Soares 
Neiva, 3• secretario interino.- Domingos Vi
cenf·! Gunçalves cte Sou:;a, 4° secretario in· 
terino. · 

Pro.iecto da Ca.ma.ra dos Deputados n. 86 E de 
1892 que tixa. a despeza do Ministerio da. 
Justiça e Negocias Interiores para o exerci· 
cio de 1893 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. O Presidente da Republica é autori

sado a despender, no exercício de 1893, :pela 
repartição do Mínisterio da Justica. e Negocies 
Interiores, a quantia de 13.212:152$ com os 
serviços designados nas seguintes rubricas: 

I , Secretaria. 
Pessoal, sendo 6:000$ para 

gratificação do secretario 
do ministro, com:prehen
didos todos os empregados 
dos tres ministerios fun-
dido~ no actual (lei n. 23, 
art. 11) .............. . , 

Material da sem:·eta.ria ..•... 
2 .Justiça Federal. .. ~ , . . 
3 Justiça ·o Districto Fede· 

ral, inclusive 6:600$ para. 
indemnL<ação das despezas 
com o material do Tribu-
nal do Jury ........... . 

4. Substituam-se as rubri
cas 4". 5a, 6>, 7" e 9• pela 
seguinte: 

Poli~i, do Districto Federal, 
contribuição federal para 
este serviço, de conformi-
dade com a lei n. 76, .de 
16 de agosto de 1892 .••.. 

5. Corpo de Bombeiros ..... 
6. Casa de Correcção .. _ ...• 
7. Junta Com.mercial da. Ca· 

pit.al Federal.. ....... : .. 
R. Guarda Nacional., ..... . 
!l. Ajudas de custo a magis-

trados ................. ~ 
10. Elaboração do Codigo· Ci· 

vil (contracto de 12 de ju-
lho de 1890) ............ ; 

1!. Faculdade de· Direito de 
S. Paulo Supprimidas as 
consignaç008 : de 62:100$, 
}lara aulas preparatorias 
e 40:000$ para as gratifica-
ções de que tratam · os 

415:400~00 
40:000~00 

641:546$000 

519:036$000 

2. 000:000$000 
700:942$300 
156:512$200 

32:628$000 
30:000$000 

20:000$000 

24:000$000 

arts. 399, 454 e 288 do re· 
gulamento de 2 de janeiro 

12. Secretal'ia e bibliotheca. 
da .Faculdade de Direito de 
S. Paulo. Su:pprimida a 
consignação de 6:000.$, pe
dida para O$ pr mios de 
que trata o art. 83 do 
regnlam·•nto citado ....... 

13. Faculdade de Direito do 
Recife. Sup:primida.s as se· 
gui 1tes consignações : de 
61:200$ para aulas prepa
ratorias e de 40:000$ 1·ara 
as gratifl.cações referidas 
em o numero .....•..••.. 

14. Secretaria e bibliotheca · 
da. Faculdade de Direito do 
Recife. Sup -rimid& a con· 
signação de 6:000'$ para os 
(Jrem!os do art. 83 do re
gulani ·nto de 2 de · ja-
neiro ............. . .. . 

15. Faculd9Jle de Medicina do 
· Rio de Janeiro .......... . 

16. Secretaria, bibliotheca e 
laboratorios da Faculdade 
de Medicina do Rio de Ja
neiro; SUpprii:nidas as ooil· 
signações, na importa:ooia 
de 18:000$, destinadas a· 
premi os,· jinvestigações · 
scienti.fl.cas e viagens de 
lentes, e bém assim a· de 
3: 900$ pa.ra pagamento 
de duplicata de venci-
mentos ..... .- •..• . .•.•.•• 

17. Faculdade de Medicina da. 
Bahia.. ••. .• . •. • .. ... 

18. Secreta.ria, bibliotheca e la.
borato'rios da Faculdade de 
MediCina da Bc,,hia. Suppri· 
midas as consignações já 
indicadas em relação à . 
Faculdade do Rio de Ja-
neiro ................... .. 

19. Escola Polytechnica. .••..• 
20. Secretaria e bibliotheca da 

Escola Polytecbnica. Sup~ 
·primidas as c:onsignações, · 
na importancia de 24:000$, 
pedidas pa.ra. premies aos 
membros do ma.gisterio, 
via,gens scientiftcas e ma
nutencã.o de 1lll1 alumno 
no estrangeiro. • . . . . . . ; : • 

21. Escola de Minas de Ouro 
Preto. Supprimida a de

. ducção correspondente á 
contribuição prestada p~o 
Estado de Minas. . . ; ; •.•. 

2L Primeiro externato do Gy· 

164:400$000 

60:700$000 

'164: 400$000 

63:400$000 

316:400$000 

280:500$000 

323:200$000 

278:340$000 
274:780$000 

169:460$000 

169:000$000 
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mnasio Nacional. (Suppri- ço da. importancia. con· 
· ma.·se.) signa.d& a.ppticad.o a.o ser· 

22. Se,IYllndO externa~ do GY· villQ do porto da. Capital 
mnasio NacionaJ. (Suppri· Fed.er&.l e dous terços ao 
ma-se,) servi~o dos estados; 

23. Escola Nacional de Bellas b) a. 6:000$ a consignação pe-
Art9s......... . . • • . . . • . 150:520$000 dida. :para fornecimento de 

24. Instituto Nacional de Mu- move1s e cartas de saude; 
· síca. Reduzida. a 1 :000$ a. c) a 6:lXF'$ a. pedida. paro. 

consignação pedida. para. ~uguel ~e casas para. as 
moveis, armarias, efu., e mspectona.s ............. . 
a.2:480$ a pedida. para pa· 42. ~retos e hospitaés ma-
})el, penna.s e despeza.s ex· rttrmos . . . .. . .. .· ...... . 
tra.ordina.rias. . • . • .. • . • . 118:300$000 43. Soccorros publicas ....... . 

25. Instituto Benjamin Con· 44. Instituicõea subsidiadas. 
atant. Supprimida.a. consi- Redu1.ido &5:000$ o auxi· 
gnação de 12:150$ pa.ra lio concedido á Escola. Do-
gratiftcat;ã.o especial a.os mestica de NOflSII. Senhora. 
professores.............. 151:100$000 do Amparo de Petropolis. 

26. Instituto dos Surdos-mu· 45. Assistencia de Alienados. 
dos .. • .. . . • .. • .. . • .. • • 71:565$000 Elevada a. 190:000$ a.con· 

27. Bibliotbeca N&ci:'ln&l.... • 148:700$000 signaçã.o proposta. para. &li· 
28. Museo Nacional... . . . ... 160:000~ menta.c;ã.o e reduzidas: 
2ll. Estabelecimentos subsidia.· · · a) a. 2:000$ a consignação pe· 

dos pelo Estado. • • . • . .. 90:200SOOO dida. para. a. limpeza e con· 
30. Pensões e commissões.. . . 25:000$000 serv~io de moveis, etc. 
31. Subsidio do· Presidente da da repar~ição: 

Republica.. . . . . . . • . . • . 120:000$000 b) a. 6:000$ a. pedida. para mo· 
32, Palacio da. presidencta. da veis e utensilios no Hospi-

Republlca, illumina.ção e cio Nacional; 
objectos para expediente. . 20:00C$)00 c) a 8:000$ a pedida. para. a 

33. Subsidio do Vice· Presidente . collSerVa.çãó do predío e do 
da. Republ,ica........ .. .. 86:000$000 ma.teria.l rlodante; 

34. Subsidio dod senadores... 567:000$000 d) a 2:000$ a pedida. para 
35; Secretaria. do Sena.do. •• . 225:700$000 eventuaes no mesmo hos-
;i6. Sub~idio dos deputados •.• 1.845:000$000 picio; 
~. Secretaria. da Cama.ra. dos e) a 3:000$ & pedida para mo· 

Deputados. Elevada. de veis e utensilios ua.s colo-
l0:0()0$aconsigna.çãopa.ra. nias Conde de Mesquita e 
a. publicação dos dt~OO.tes, s. Bento; 
a.nnaes, etc.. no Diario f) a 3:000$ a pedida. para. 
Official; supprimidas as conservação de prediosnas 
propostas para. impressões mesmas colonlas ; . 
e enca.dern~ e para. a g) a 3:000$ a. conSignação des- · 
acquisição e limpeza. de tin11da. á consersa.ção do 
mo:v.eis, e e3tabelecida. a. de material fiuctua.ntejdem 
3:500$ pata Mqmsição de .46. Obras. ·sendo '120:0011$ 
livros •. •• ~ ••... ; • . • . . • • · 301 :000$0()0 para. a. consignação pedida. 

38. Ajudas de cnsto dos sena- pa.~ as obras que deve-
dores e deputados • . ...•• · . 90:000$000 riam ser executadas ·pêlo 

39. Pagamento aos serventua- extincto Ministerio da Jus-
rios do .clllto catholico. a tiça.; 300:000$ por conta. 

408:700$()00 

92: 70'2.iSOO 
S00:000$000 

41:000$000 

467:640$000 

que se ~fere o decreto da consignação proposta 
n. 119 A. de 7 .de janeiro para as obras do extíncto .. 
de .1800 •• ;........ •• .. • • · 240:000$'100 . Miniaterlo do Interior, · 

4'0. Arcbivo Publico......... 35:820$000 · etc. ; 150:000$. 'POr conta 
41. Inspectoria. Gera.l.de Sau- da verba pedida. para 

de .dos ... portos •. Reduzida. : obras do Ministerio da In· 
a)._.-a-·'90:000$ a consignação strucção Publica. com o 

.· : ·· · · pedida para acquisição, seguinte destino: 100:000$, 
· · eu8tllio, e~ d~ . la.n- ~pa.rtida.mente, para. ~n· 

cb;as. etc., ~dó um ter- ; __ : '. tin~. durante o e:rer-
:-:. 
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cicio desta lei, dils obras 
da Maternidade, Instituto 
Benjamin con~ta.nt e 
50;000$ para reparos e 
obras de conservação de 
:predios que estavam ao 
serviÇ{) desse ministerio .. 

47. Eventua~s . .•...•.. , ..... 
570:000$000 

90:000$000 

§ 1. 0 • Continuam em "vig.or:po~ todo ~e~er: 
cicio desta lei, os ns. I, II, inclusive o para. 
grapho unico, Ili e IV do art. 4• da. lei n. 26, 
de 30 de dezembro de 1891. 

§ 2.• O governo, extinguindo, em obser
vancia desta lei, o hospital•.la Copoc&bana, a 
serviço da Bt•iga.da Policial, providenciará. 
em ordem a serem ,g praças deste corpo, qull 
forem atrectadas de beriberi, recolhidBS aos 
hospita.es milit.:J.res onde são curo.das as pra
ças do exercito e armada. atacadas da. mesma. 
moles tia. 

§ 3.• Fica e1:tensivo aos a.ctuo.es lentes da 
Faculdade de Medicina dn. Repu blica.. que pre· 
stara.m servioos na· campanl1a do Pn.ragua.y, 
os favores constantes do art. 7• do decreto 
n. 1341, de 24 de agostos de 1866. 

§ 4. o Os dous externatos do Gymnasio Na
cional são transferidos a· municipalidade do 
Di$tricto Federal, logo que constituir-se, e 03 
CUrsOS de preparatorios aU11BXOS as faculda· 
desde direito de S. Paulo e do R··cife aos 
estados de S. Paulo e de Pernambuco, con
tinuando aquelles e estes a ser custeados IJt!lo 
governo federal, ate que essas tra.nsferencia.s 
se e.IIectuem, para o que fica. a.utorisado a 
abrir os nec~ssarios creditas. 

§ 5.• Fiea. o governo autorisado a abrir os 
creditas ne.~ssarios para mantet• a. Escola 
Nornal, até que seja esta instituição de ensino 
transferida ao Districto Federal; o que se fara 
logo que esteja e~te organ.isado. 

• • • • • 4 ...... lt • 

camara dos Deputados, 31 de agosto de 
189-2. - João Lopes Fer'l'eiro. Filho, presi
dente.- Antonio A:m·edo, 1• secreta.rio.-An
t~nio Borges de Atltayde J~mior,2o seeretario. 

N. 118 B- 1892 

Emenda-s offcrcr;idQ.s na 3"' discu~são do pro;·eee~ 
n. t J8 A dO>tc anno que .. eor'ganíza o ser1>iço 

·da, rcp_artiçã,~ geral dos tcl,grfkpnos 

A·commissão de orçamento, ponderando a 
!Jlateria das emendas apresentadas ao· pro· 
Jecto n: 118 A, em 3 · .discussão é de parecer 
que seJam ap ·rovadas as emendas offerecidas 
pelo Sr. deputado Arthur Rios e rejeita.-
das as demaiS emendas. . 

Sala, .das . commissões, 26 de setembro 
de 1892.-Moraes Barros.-Leite e Oiticica.-

Ar~stides Mnia,-Leopolrlo d:1 Bulhões.-AZ
meitla Norrueira.-Demet•·io Ribeiro, com voto 
em separa.do, Sew:rinCI Vieira, idem.-.Arthur 
Rios. 

Voto em sepxrado 

A minoria. d.a commissão de orçamento,pon
derando a materia das emendas apresentAdas 
ao projecto n. 118 A, em 3• discussão, é de pa
recer qne sejam adpotadas: 

")a. que restabelece a tabella do projecto 
''presentado pela commissão ; 

b) a sub·emenda. do Sr. severino Vie,ira; 
c) e, da.s emendas apresentadas ]leio Sr. 

Arttmr Rios, o po.ragropho unlco e o art. 4° 
que propoz. 

Sala da.s rommls!ües, 24 de ~~etembro de 
1892.-Se,~rino V{eiva.-Demetrio Ribeiro. 

No. tabellll. do 11.rt. 20, onde ae diz-70 fei
tores de llnh~. dia.ria. de 2$500 a. 5$, rliga-se-
00 feitorea de linha a 2$, f80:00 $000. 

Onde se diz- 240 telegraphistas de 3:1 classe, 
diga-se 250. 

Onde se diz-100 estafetas de I• classe. a 
1:200$, 200 ditos de 2• ciiiSSe, a 960$, diga-se: 
50 estafetas de 1• 

classe à...... .. l :800$000 90:000$000 
80 ditos de 2• clas-

se a..... .. .. .. . . . I :200$000 96:000$000 
liO ditos de 3• elas· 

se a ..... ,...... 720$000 122:000$000 
Onde se diz-200 praticantes a 2:04'10$, 

diga·~e-280 pratirantes (de um e outro sexo) 
a I :800$, 5u4:000$0 ·o. 

Onde se diz-6 operarios de I a classe, dia.ria 
10$, 9 ditos de 2• dasse, diaria 8$, 24 ditos de . 
3" classe, dia ria 6$000. 

Diga-se: 
6 operarias de I u 

classe a ....... 
8 ditos de ·2· elas· 

3:600$000 

se a .........•• 3:000$000 
12 ditos de 3~ elas· 

se a........... 2:400$000 
12 ditos de 4• clas

21:600$000 

24:000$000 

28:800$000 

se a............ 1:800$000 21 :600$()00: 

Accrescente-se depois da tabells.: 
Para.grapho unico. O Poder Execut:vo, ·a. 

medida que se forem creando novas estações· 
em consequencia. de desenvolVimento do ser
Viço e da abertura .de novas linhas, fica a.uti:• 
_rizado a provei-as de pessoaJ. necessario, 
dando disso sciencia ao Congresso em sua 
subsequente reunião. 

O art 4. • A taxa telegraphica. poderá. ser 
a!-'recadada. por· m~io de estampilhas espe
Claes. 
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No art. 3.• Onde se diz-os telegraphistas 
de 14 e 2a classe diga-se: os telephonistas de 
1" e 2classe . 

Sala das sessões, 23 de setembro <le 189"2.
Arlhur Rios : 

Emenda, ao p;·rjccto n. t J 8 .4 

Restabeleça-se a tabella do :projecto <~.pre
senta.do pela. commi,_oão de orçamento, 

Sala das sessues, 12 de setembro de 189'.2.. 
Pires Ferreira. - Moreira da Sil'Oa,- Lr.w.ro 
Muller.- A. Sclm-.:dt.- A;;;eredo.- Cwr"los 
Campos.-A. Oavalcanti.-Marc:iano de :ftfaor!· 
Zhties.-Felisbcllo Freire, - Edup,,·dn Gonç,Ll
'IJes.-José Bevila?ua.-J. Re!wnba. - Rotlr~
(JIU!s de Araujo. -Martinho Rod?·igttes. --Fran
cisco de Mattos.-Lupes' O/~n.,es.-Pedt·o Cllcr
?li.01lt.- A. Mollten•:!fl'o.-BcmZo de S. Marcos. 
-Prisco Pa1·ai:o. - Diony~io Ca,·qu~ira . -
NiloPeçan1ta.- Fonscc1l He!·mes. - Se-t~eril'lo 
Yieil'a..-Tizomaz Delfi.;w. - AU!ftl.~to de Frei
tas .-Paula At·gollo.- Garci,, Pires.-Alfre
do Ellis.- Cact'tl1 ~ de Albwpt~'·r;ue. - Par.tla 
GuinMTiZes ;-Jlf. Oaetano.-Fhies da o,·u;;,
Fmnça Ca~·uatllo, - Albe!' !O B?•a;Jd<1o, - Vi-
71ll.adS. - Rorl1·igues Fe?~tandes, - F,-eàerico 
Bot·ges.-Epitacio Pes;soa . 

Sub-emenda. a emenda do Sr, deputado 
Garlos campos. 

O numero dos empregados da tabella., :m.lvo 
augmento· de pe;soal pela iust.allação de ser
vicos novos, ser à . o S6!:; ninte: 

secretaria : 
2 continuo;. 

Almoxarifado : 
2_ segundos escripturarios. 
2 a.ma.nuenses . 

Linhas e estações : 
16 engenheiros-chefes de diskicto. 
5 ditos ajudantes. 

16 inspectOres de 1• classe. 
40 ditos de 2• · » 
42 diws de 3• » 
90 feitores. 
12 telegra.phist:J.s-chefes. 
60 ditos de I• classe. 

110 ditos de 2• » 
250 ditos de 3l » . 
300 praticantes de ambos os sexos. 

. ~-~"iafetas de 1• classe. 
400 ditos de 2• :. 
· · ditos de 3• :> e serventes. 

_"!'. • ~ • 

12.vigias : de l• classe.· 
15 ditos . . de . za » 

SEGUNDA OlVISÃO 

E sc.riptorio de d~senh<> 

2 d~b.istas auxiliares. · 

0/licinas 

2 officiaes da. officina. 
G opemríos de I• classe. 
8 ditos de ~ 7 

1 O ditos de 3• >~ 
15 ditos de 4• » 
4 aprendizes. 

TERCEIR.:\ DIVISÃO 

Pare' cada uma das tres_ sccç6es da contado,- ia 
geral 

2- primeiros e::-cripturarios. 
2 segundos ditos. 
2 tLninnuenses. 
Na.s· ca.tego!•ia~ cujos numeros não silo aqui 

mencionadoa só h a. vei".i. um funccionario ou 
empregado. 

Nos vencim~ntos dos diversos thesoureiros 
estão inclnida.s as importo.ncin.s que lhes sfio 
abonadas para quebras. 

Sala. das seJSsües, 23 de setembro de 1892. -
8e1;erino Vieira. 

§ .Almo~arifado : 
No caso de ser acceito o su1Jstitutivo do Sr. 

deputado Arthur Rios. diga-se:- o t>scri\' ilo 
4:800$000. 

Sala das sessiJe:, 23 de setemb.ro de 1892. -
Jose Bc-oilaqua. 

N .. 209-1892 

:lppro•:a ns di oi~es d: Czi,tt·iet?s cleitoraes o•·ga
. ni.:;ada.s )!do Poder ·ll'xectl tivo p~+·t;~ 08 Estado• 

do Parei,, 111a.rallhi.io, c~ará. Pe,.nambuco, 
A.la.g6as, Rio de .J, nei•·o, S. Pa,u.lo, Miw<> 
(}~,-c•• , Río Gra.,dc do S 1~l c Districto l?cdet·a!, 
a.lt~i·ada. a do E;cado da. Bahia, de acco•·do o;m 
a, or,qa11i.:;~ão prop?:Sta pela, respectit;~.L rep•·c-
scntac.ão · 

A commissão de constituição, legislação e 
justi!:à, tendo examinado cuidadosamente a 
organisação da divisão dos distrí~tos eleito
raes da União para. as eleições de deput.'\dOS 
n.o ConJITesso Nacional, de conformidAde com 
o art. 36 § 5° da lei n. 35 de 26 de janeiro de 
.1892. proposta pelo governo á approvação do 
Poder Legislativo, e de parecer que seja. ap
provada a mesma divisão com a unica. altera
ção que propõe, relativa ao decreto que di
vide o estado da 'Bahia, quanto aos§§ 4° .e 5", 
lJOr lla.ver attendido a reclamal!ão da d~pu· . 
tação do respectivo estado, da. qual se vê· que 
os dous municipios, de que ella. trata., devem 
llizel' parte do 5• e não do 4° districto. como, 
por equivoco, foi proposto na.quella organisa-
ção. · . 
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Assim, otrerece á deliberacão da Camara. o 
s~guinte 

Art. 1° o estado do Maranhão fórma dous 
districtos eleitoraes. . . 

§ L n O primeiro districto terá por séde a 
cidade de S Luiz e se c"mporá, dos seguin
tes municípios :. S. Luiz, Paço do Limiar, 

O Congresso Nacional resolve : Rosario, Icatú, Miritiba, Guimarães, Coru
Art. l. • Ficam approvadas as divisões de rupú,Pinheiro. Santa. Helena, Alcantara,Tury

ü!stricto~ eleitoraes organisadas pelo Poder nssú Caruta.pera, Vianna, Penalva, Monção, 
Executivo para os seguintes estados : Pará.. S. Bento, Cajal•ió, S. Vicente Ferrer, Baixo Mea
Maranhão, cear-.;, Pernambuco. Alagôas, Rio dm, Arary, Br{'jo; Burity, Ita;picurú-Mir-im, 
de Janeil•o. S. Paulo, Minas-Gera.es, Rio- Ana,jatuba, Vargem Grande, Barreirinhas e 

l'ROJECTO 

Grande do Sul e Districr{) Federal. · S. Bernardo. . 
Pa.r~~grapho unico. o estado da Bahia :fica § 2." C segundo dístricto tera per séde a: 

dividido de accordo com a organisaç.ão pro- cidade de Caxias e ;:;e comporá dos seguintes 
posta pelo Poder Executivo, menos com reJa. municipios: Caxias, Coroa.ta. S. Luiz Gon
~-ão ao~ municíp:os da. Conceição do Raso e do zaga.. Peureiras, Codó. S. Jose dos Mattõe.11, 
.Monte-Alegre, que farão parte do quinto e S. Francisco, Passagem Fra.nca, Picos, Pastos 
rn1o do quarto d.istricto eleitoral. BOil$. Novu. York, Mirador, Loreto, Alto 

Art. 2.• Rc\·ogam se as disposições em con· Pa.rno.hyba., Barro. do Corda, Graja.bú; Impe-
tmrio. ra.triz, Carolina e Riachão. 

Su.lu. das oonuni~siies, 23 tle setembro dr Art. 2." o~ municípios que forem creados 
1802.- Glicct·io, presidente.- Juli'J de .Jlles- poste1·ior·mente á data deste decreto perten
quila.- C. PalMa.- Fe:isuello F'l"ci'l"e. - cel"lo ao districto daquelle ou da.quelles de 
Cltam•s Lullalo. que !'orem <l.ismembrados. Si se compuzerem 

. . . de tcrritnrios pertenr.entes a dous ou m:ús 
q VIce-Pres1~ente da Repubh~ d~s Es~os districtos, farão parte daquelle em que. se 

lln_Jd,os ~~o ~r;az•l, o.ttendendo. as ~1spos1~-.oes achar a séde municipaL 
~~ú~ ~o e 6 do art. 3G da lm n. 3o de. 2~ de Capital Federal. 20 de setembro de 189'2, 4• 
Jr.neiro d_este. anno, resolve, para. o fim mdica- da. Republico.. -Fio 1·~:mo Pei7Joto.- F<wnmtdo 
do no prune1ro daquelles paragraphos, orga- Lobo 
nisar a. divisã.o dos districtos eleitoraes do · 
estado do Par.i. pela fórma seguinte: O Vice-Presidente da Republica dos Estados 

.'\rt. L• O estado do Pa.rt~ formard. dous Unidos do Bra.zil, attendendo ás riisposições 
dist!'ictos eleitora.es. . dos §§ 5• e 6• do art. 35 da lei n. 35 de 26 de 

Art. 2.• O pt•imeiro districto tera por séde ianeiro deste anno, resolve, pa.ra. o fim índi
a cidade de Belém e se comporá dos seguintes cada no primeiro daquelles para.grapho~. ar
municípios : Belem. Acarã., S. Domingos, ganisar a divisão dos districtos eleitoraes do 
Vizeu, Bragança, Qua.tipurú, Salinas, Cintra. estado do Ceará pela fórma. seguinte : 
Marapanim! _Sa.ntarem-Novo, CU.ruçá., São Art. 1.• 0 estado do :;eará fór,ma tres diS· 
Caetan?· V1g1a, Collar.:S, Soure. M~nsa.;az. trictos elettoraes. 
C:l.~hoe~ra, Ponta d~- ' edras, ~{uan,t, _cur- § 1. • o primeiro districto terà por séde a 
ral_:_nho, S. ~~s~rao, Gameta,. _MOCOJUb~, cidade da Fortaleza e se t'Ornporà dos seguin
B~Ia~, Igarape-mlrlm, Abaeté, MOJU, Guama, tes municipios : Fortaleza, Porangaba, Mece
lritma. e ~ure~. . . . . . jana, Maranguape, Soure, Pacatub<t, Redem-

~rt. 3. O segnn.~odistrlcto tera ,Por sede pçã.o, Amcoyaba., Trahiry,Arraial, Ita.pipoca, 
a C!dade de ?~r~~~ e se ~mpor~. dos se- s. Francisco, Aca.ra.bú. Camocim, Granja., 
~~tes m~mtctpt~ . Gurupa, Almemm,, ~!la- ViÇosa, Tranguá, Ibiapina, s. Benedicto, 
~· Aíiua., Ann~~· ~reves, ~are. Oe!ras Campo Grande e Para.curu. 

Me;gaço, Portel. ~,\Capa, Maza.g:c~.o, Porto de § 2 . O segundo districto terá. por sede a 
Moz, Souzel, Mon.~. Al~gre, _P!ainha~ Alem- cidade de Igua.tu e se comporà dos seguin· 
quer, Santarem, Ibltu"a• A' ei!'O, Ob1dos, Ju. tes municip'os : l"uatú Pereira Icó Lavras· 
ruty eFaro ' · " ' · ' ' cap'ta.l Federal 20 de setembro d 1899 Va~zea ~Iegre, Aurora, Umary, S. Mathel~s .• 
4• d 1 

. • . • • e ~. QUichara, S. Pedro do Craro, Barba.lha,Mts· 
lla~ Rep:Ublioa..- FirmaM Perxoto.- Fel·- sã.o Velha, Milagres, Jardim, Brejo dos Sa.n~ 

L oóo · . tos, Porteiras, Assar.ê,Saboeiro. · Sa.nt' Anna do . 
O '{ice-Presidente da Republica. dos Estados Brejo Grande, Araripe, Quixadá., Quixeramo

Unidos. do Bcazil, attendendo à.s. di~posições bim, Inba.muns, Arneiros, Cococy, Pedia 
dos §§ 5• e 6• do art 36 da !e1 n. 35 de Bra.nca, Boa Viagem. Iracema. e Mau:r:ity •. 
?6 ~e janeiro deste anno, resolve, para o ftm § 3.• O terêeiro districto terã. .por sede a 
Indicado no primeiro daquelles paragrapbos, cidade de Sobral e se comporà dos seguintes 
organizar a divisão . dos districtos eleitoraes municiptos : Sobral, Aquiraz, Cascavel, Ara.- · 
do estjl.do do Ma~nhão pela·fórma. seguinte : . ca.ty, União, . S. Bernat'do, Limoeiro, Morada. 

·C&m:t!& V'. V 7S 
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Nova. Jaguaribemirim, Riacho do Sa.ngne, districtos. farãopa.rtedaquelleemqueseachar 
Baturité, Pn.coty, Guaramiranga, Mulungu, a. séde municipal. 
Coite, Ca.nindé, Cra.theus, Independencia, San· Capital Federa.!., 20 de setembro de 1892 
ta Qniteria, Tamboril, Ipú, Ipueiras, Mel'ua- 4• da ~publica. - Fltl1'iano Peixoto. - Fer~ 
ca, Sa.nt' Anna., Palmn ~ Nuariny. nando Lobo. 

Art. 2. o Os munk . que f<,rem crea.dos O Vice-Presidente da Repub1ica dos Estados 
posteriorm~nte á data deste decreto pertence· Unidos do Brazil. attendendo ás disposições 
rãoao districto daquelle ou daquelles de que dos§§ 5·• e 6"do art. 36.da lein. 35 de 26 de 
forem desmembrados. Si se compuzerem de janeiro deste anno, resolve, para o fim indi
territorios pertencent~s <I dous ou mais dis- cada no primeiro daquelles paragraphos, or
trietos, farão parte daquelle em que se achar ganisar a divisão dO$ districtos eleitoraes do 
a sédê municipal. estado das Alagoas pela fórma seguinte : 

Capital Federal, 20 de setembro de 189"2, 4" . Ar~. J.o O .estado das Alagoas formarà dous 
da. RepulJlka,-FJorian~ Pda;ata.-Fdl'na,da dlstnctos el~lto~aes. . . . . 
Lobu § I." O pnme1ro distrtcto tera por séde a 

' cidade de Maceió e se comporá. dos seguintes 
O VIce· Presidente dll R.epublico. dos Estados municípios: Maceió, Porto Calvo, Porto de 

Unidos do Br~n. a.trondendo li.! dlspo~lçües Pedras, Maragogy, Camara.gihe, S. Luiz do 
dos§§ 5' c 6" do 11rt. 36 da. Lei n. 35 dt~ 26 Quitunde, Santa Luzia d·) Norte, Muricy, 
de janeiro deste o.nno, rerolv!.', pnra. o flm in- União, S. José da La.ge, Atalaia, Parahyba, 
dku.do no primeiro do.quelles po.rn.,ln'aphos, Viçosa, Pilar e Ala.gôas. 
organlsar u. divisão dos districtos eleiroro.es § 2." o segundo districto terá por sede a ci
do estado de Pernambuco pela. forma se- dade de Penedo e se comporá. dos seguintes 
guinte : municipios : PeneJo, S Miguel, Agua Bran-

Art. 1.• o estado de Pernambuco formará. ca, Anadia, Bello Monte, Coruripe, Limoeiro, 
Palmeira., Pão d'Assucar, Paulo Affonso, Pi· 

cinco districtos eleitoraes. assa.bussú, Piranhas, Porto Rea.l. do Colle!.dO, 
§ L " O :r:rimeiro districto terá por sede a Poxim, &i.nt'Anna do Ipanema, S. Braz, 

cidade do Recife e se comporá dos seguintes Traipú, Trinmpho e Victoria. 
municípios: Recife, Olinda., S. Luurenco e Art. 2.o Os municípios que forem creados 
Muribeca. posteriormente á data deste decreto perten· 

§ 2. • O segundo diskicto terá por séde a cerão ao districto da.quelle ou da.quelles de 
cidade de Naza.reth e se comporá dos s.eguin- que forem desmembrados. Si se compuzerem 
tes municipios: Nazareth, Igua.ra.ssú, Goyanna, de territorios pertencentes aos dous districtos, 
Itambé, Timbauba, Pão' d'Alho, Vicencia, Li· farão parte da.quelle em que se achar a ~éde 
moeiro, Bom Jardim, Taquaretinga e Brejo. municipal. 

§ 3. • O terceiro districto terá por séde a Capital Federal, 20 de setembro de 1892, 4' 
cidade da. Victoria. e se comporá dosseguint,rs da Republica.-Flarianq Peixoto.-Feman'Jq 
municípios: Victoria, Cabo, Escada, Gloria do Loba. · 
Goitá, Gravatá., Bezerros, Ca.ruarú, Bonito, 
Panellas, Altinbo, S. Bento, Pesqueira, Cim· 
bres e Pedras . 
· § 4." O quarto districto tera por séfle a ci· 
dade de Palmares e se comporão dos seguintes 
municípios : Palma1·es, Ipojnca, Serinhaem, 
Rio Formoso, ·Barreiros, Gamelleira, Agua 
Preta, Amaragy, Quipapá, Canhotinho, Ga
ra.nhuns, Bom Conselho e Correntes. 
. § 5.• o quinto districto tera por sede a ci
dade de Villa Bella e se comporá dos seguin
tes municipios : Vil\a Bella, Aguas Bdtas·, 
Buique, Ala.gôa. de Baixo, Tacaratú, Inga
zeira., S._ José dt. Egypto, Flôres, Triumpho, 
Floresta., Belmonte, Salgueiro, Cabt·obó, Boa 
:Vista., Petrolina, -Leopoldina., Granito, Exli e 
Ouricury. . 

Art, 2. • Os municípios que forem creados 
posteriormente á data. deste decreto perten
cerão ao districto daquelle ou daquelles de 
que. forem desmembrados. Si se compuzerem 
de territorios pertencentes a. _dous ou mais 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, attendendo as dispOSlçôes 
dos §§ 5' e 6° do art. 36 da lei n . 35 de 26 de 
janeiro deste anuo, resolve; para o fim indi· 
cada no primeiro daquelles paragraphos, ar· 
ganisar a di visão dos districtos eleitoraes do 
estado da Bahia. pela fórma. seguinte: 

Art .. 1. o O estado da· Bahia. formará sete 
districtos eleitoraes. . 

§ 1. 0 O primeiro districto serã. constituitlo 
peio município da capital. 

§ 2. o o segundo districto tera por sede a 
cidade de Cachoeira e se comporâ-·llos seguin
tes municípios: Cachoeira, S. Gonçalo dos 
campos, S. Felix, Curralinho, Maragogipe. 
S. Felippe, Conceição do Almeida., Santo 
Amaro. S. Francisco, Matta. de S. João e 
Abrantes. 

§ 3 o o o terceiro distrieto terá por sede a ci· 
dade de Nazareth e se oomporá dos seguintes 
municipios: Nazaretb, .Ara.tuipe. ~nto Anto
nio de Jesus, S. Miguel. Ita.pa.r:i.ca,. J~a.rite, 
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Arêas, Ca-pella Nova de Jequiriçá., Amargosa., Art. 1.• O estado do Rio de Janeiro f0rma. 
Tapera, Valença, Taperoá; Cairú. Nova Boi- cinco districtos eleitoraes. 
peba, Santarem, Una., Ilhéos, Oiivença, Canna- § 1.• O 1• districto terá por séde a cidAde 
vieiras, Belmonte, Camamu, Igra.piuna, Barra de Nitheroy e se comporá dos se.,ouintes mu- · · 
do R.io de COntas. Marahú, Barcellos, Porto nicipios : Nitheroy, Maricá, Itaborahy, Sa-
Seguro, Santa. Cruz, Villa Verde, Trancoso,Ca- quarema., Araruama e Caho Frio. . 
ravellas, Viçosa, S. José do Porto Alegre, Al· § 2.• O 2·· districw terá. por séde a cidade 
cobaça. e Prado. de Macahé e se comporà d•·S seguintes muni· 

§ 4. o O quarto dístricto terá por séde a ci- cipios ; Macahé, Barra de ·S. João, Friburgo, 
dade da Feira de Sant'Anna e se comporá. dos carmo, IJuas Barras. S. Francisco de Paula, 
seguintes municípios: Feira de Sa.nt'Ann.a., Cantagallo, Padua, Itaocara, S Fidelis e 
Ria.chão de Jacuipe, camisão, Monte Alegre. Santa Maria. Magdalena. 
Mundo.Novo, Orobõ, Baixa Grande, Purifica- § 3.• o 3·• di5tricto tera por séde a cidade . 
ção, Coração de Maria, Ca.tú, Alagoinha.s, Ser- de Campos e se comporâ. dos seguintes muni
rinba, Conceição do Coité, Conceição do Raso, cipios : Ca.mpos, S. João da Barra. e Ita.ba.-
Inba.mbupe, Entrerios, Conde e Abbadia.. poana. 

§ 5.• O quinto districtD terá por séde a. ci- § Ú o 4• districto terá por sêde a cidade 
dade do Bomftm e se compor& dos seguintes da. Pa.rahyba. do Sul e se comporá. dos se
municípios: Bomtlm, C3.mpo Formoso, Quei- guintes municípios : Pa.ra.hyba do Sul, Petro
madas, Jacobina, Morro do Cha:péo, Santa. Sé, polis, Therezopolis, Magé, Macacú, Rio Bonito, 
Joa.zeiro, Curaçá, Geremoa.bo, Santo Antonio Ca.pivary, Sapucaia, ltagua,hy, Piraby, São 
da. Gloria, Monte Santo, Bom Conselho, Pa.tro- João Marcos e Barra do Pirahy. 
cinio do Coité, P.ombal, Tucano, Amparo, Bar- . § 5.• O 5• districto terá por ~e a. cidade 
raeão, lt&pir.urú e Soure. de Vassouras e se compora dos s~uintes mu-

§ 6. Q O sexto district.o terá. por sede a ci- nicipios: Vassouras, Valença., Barra. Mansa., 
dade de Minas do Rio de COntas e se comporá. Rezende, Rio Claro, Angra dos Reis, Para.ty, 
dos seguintes municípios: Minas do Rio de Santa Thereza e Iguassú. 
Contas, Lençóes, Campestre, Anda:ra.hy, Villa t 2 o· · · · fo d 
Bella <fus·Palmeiras, S. João do Paragu· assu, Ar . .• s mumClp!Os que rem crea os 

posteriormente á data deste decreto perten- · 
' Bom Jesus do Rio de Contas, Remedios, AgU.a. cei"d:o ao distrlcto daquelle ou daquelles de 

Quente, Maracás, Brejo Grande, Ju~sia.pe,~om due forem d!~smembrados. Si se compuzerem. 
Jesus dos Meiras, ca.eteté. Villa Bella das Um- d · 
burana.s, Riacho de Sant' AnnEL, Monte Alto, e territorios pertencentes a. ous ou ma1s 
ca.ndeúba, Alma~ e Victoria. districtos. fa.rão parte daquelle em que se 

§ 7. o O setimo districto terá. por séde a ci- achar a. sédo munici:Pal. . . 
dade da. Bã.rra. do Rio Grande e se comporá dos Capital Federa.!, 20 de setembro de 189'2, 
seguintes municípios: Barrá. do Rio Grande, 4• da Republica.. - Floriano Pei::coto.- Fer· 
Urubú, Maea.hubas,Brotas de Ma.ca.hubas.Bom nando Lobo. · 
Jesns da. Lapa, Ca.rinhanha., Santa Maria da 
Vlctoria, Sant'Anna dos Brejos,campo Largo, O Vice-Presidente da Republica. dos Estados 
Santa. Rita do Rio Preto, Angical, Chique- Unidos do Braz•l , attendendo às disposições 
Chique, Ga.melleirado A.ssuruá., Pil&o Arcado, dos§§ 5• e 6• do art. 36 da lei n. 35 de 26 de 
R S J · " n.. N · janeiro do corrente a.nno, resolve, para o fim · emanso e . oseue ..__,a ova. . d" d . da ell h 

Art. 2. o Os municipios que forêín creados lD tca o no PX:·I!letro _qu . e!l pa~gra.p os, 
posteriormente á data deste decreto pertence- organisa.r a. _dtvtsao dos dtstr1c~s elettora~ do 
rão ao districtodaquelle ou daquelles de que estado de Minas C?eraes pela. forma segmnte: 
forem desmembrados. Si se compuzerem de . Art. 1.• O estado· de Minas Geraes forma. 
territorios pertencentes a dous ou mais diS- doze districtos eleitoraes. . 
trict.os tl!.rii.o parte da.quelle em que se achar a · § I. o O 1• districto terá por sede a cidade de 
séde municipal. Ouro-Preto e se comporá dos seguintes muni-

Ca.pitiiJ. Federal, 20 de setembro de 1892, ciplqs: 9uro-Preto. Queluz, Marianna .• Alvino-
4.• da: Republica.-Floriano Peixoto.-Fernan· poles, PU'anga, A~re-campo. S. Dommgos do 
do Lobo · Prata., M&nhuassu. Cara.tinga., Ponte-Nova e 

• Sa.nta Barbara. · . 
O Vice-Presidente da Republica. dos Estados §2.0 0 2° districto terit. por séde a cidad~ de 

Unidos do Brazil, attendendo á.s disposições Ba.rbacena e se compor& dos seguintes muni
dos§§ 5° e 6° do art. 86 da lein. 35 de 26 de cipios: Barba.cena,Pomba, Ubá., Alto Rio Doce, 
·janeiro do corrente anno, resolve, para o fim S João de El-Rei, Tiradentes, Prados, Entre 
indicado no· primeiro · daqnelles paragraphos, Rios e Oliveira.. . 
orga.nis&r a. divisão dos districtoS éleitoraes § 3.n o·s· districto terá porséde a. cidade de 

·do~tado do . Rio de Janeiro pela. fórma e&- Leopoldina e se comporá. dos &ecouint~>s !JlUni
gumte : · · · . . · cipios: ~ldma., S. João Nepomuceno, C!.- · 
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ta.guazes, S. Manoel, Palma, S. Paulo de.Mu· O Vice-Presidente da Re.pnblica dos Estados 
riahé, Carangola, Viçosa. e Rio B1-anco. Unidos do Brazil, ~ttendendo ás disposições 

§.4. • O 4• districto terá por séde a cidade de dos §§ 5" e 6• do art. 36 da lei n. 35 d" 26 de 
Juiz de Fôra e se comporá dos seguintes muni· janeiro deste anno, resolve, para o fim indl
cipios: Juiz de Fóra, Rio Novo, Mar de Hespa· cada l\O primeiro daquelles pal'at,o-rapllos, or
nha, Guarar-<i, S. José de Além Parahyba, jicl.nisar a divisão dos districtos eleitoraes do 
Pa.lmyra, Lim:L Duarte e Rio Preto. estado de S. Paulo pela fórma s~uinte: 

§ 5." 05' districto terá por séde a cidade de Art. l.• O estado de S. Paulo formará 
Baependy e se compol"J. dos seguintes munici- ,;ete districtos eleitoraes: 
pios: Baependy, Ayuruoca,. Turvo, Christina, § 1 . n O primeiro district.o terá por séde a 
Pouso Alto, Ita.jubá, s. Jo•é do Paraiso, Ouro cidade de S. Paulo e se compara dos seguintes 
Fino, Jaguary, Passa Quatro,Co.mbuhy, Santa. municípios: Capital, S. Bernardo, Cotia, Santo 
Rita do Sapucahy e Pedra Branca. . Amaro, ltapecerica, Parnahyb:t, Jacquery, 

§ 6.• O 6• districto terã por s.éde a cidade da Conc~>ição dos Guarulhos, M:ogy das Cruzes, 
Campanha. e se comporá dos seguintes muni- S. José do Pa.rahytinga, Naza.reth, Sa.nto An· 
cipios: campanha. S. Gonçalo do Sa.pucahy. tonio da cachoeira, Atibaia, S. Roque, Araça.
Tres Corações do Rio Verde, La.vras, Tres Pon· riguama, Una Piedade, Santos, S. Vicente, 
tes, Machado, Varginha, Alfenas,Ca.ldas, Cara- Conceiç-dü de Itanhaem, Iguape, Ca.nanea, lpo-
col, Pouso Alegre, Bom Successo, Dores da ra.nga e Xiririca; . 
Boa Esperança., Carmo do Rio Claro e Poços de § 2 o O segundo distrícto tará. por sede a 
Caldas. cidade de S. José dos Campo~ e se comporâ 

§ 7.'' O 7• d.istrícto tel"ci. :Por sêde o. cidade da. do~ seguintes municípios: S. José dos Campos, 
Formiga. e se comporá dos seguintes munlcl.- Santa lsabel, Patrocínio de Santa Isabel, São 
cipios: Formiga, Hn.]')ecerica, Campo Bello, Sebastião,Villa Bella., Caragaata.tuba,Ubatuba. 
Inhaüma. Dores de Indayá., Abaethé, Bam- S. Luiz do Para.hytinga, Lagoinha., · Redem
buhy, Piumlly, Carmo do Parnabyba, Ara.xâ. pção, Natividade, Para.hybuna, Sa.nta Branca, 
e Po.trocinio. Ja.carehy, Jambeiro. Ca~:~pava, Buquil'a e São 

§ 8. •. O 8• districto terá por séde a cidade de Bento do Sapucahy ; 
Sabará e se. comporá dos seguintes municípios: § 3. • O terceiro districto tera :por sede a ci~ 
Sabará, Santa Luzia, caethé, Curvello. Sete tlade de Guaratinguetá., e se comporá dos se
Lagoas, Par-à, Bomfim, Pitanguy e Villn. Nova guintes municípios: Guarat.ingueta, Bananal, 
do Lim~ S. José do Barreiro, Arêas, Queluz, Pinheiros, 

§ 9.• O 9• districto terá. por séde a cidade de Silveiras, Jatahy, Bocaina, Cruzt-iro, Lorena, 
Diamantina e se comporá dos seguintes muni· Vieira do Piquete, Piridamonhangaba., Cunha 
cipios: Diam.•ntina, Serro, Conceição, S. Mi- e Taubate. 
guel doo Guanhães, Ferros e Itabira. § 4. • O quarto districto terá por sé de a. ci-

§ 10.• O ·10 districto terá por sede a. cidade dade de Sorocaba e se comporá dos seguintes 
de Minas Novas e se comporá dos ~uintes municípios: Soroca.ba., caml>O Lar·go de Soro· 
municípios: Minas Novas, S. João Baptista, caba, Porto Feliz, Tiere, Rio Bonito, Tatuhy, 
Theophilo Ottoni, Arassua.by, ruo Pa.rdo, Boa Pereiras, Itapetininga, S. Miguel.Archanjo, 
Vista, Sa.litlas e Pessanba. Pilar, Gua.rehy, Sara.puhy, Espír ito Santo da. 
. § U.• O 11 dístricto terá por séde a. cidade Boa ·Vi:sta, &tnto Antonio da. Boa. Vista, Bom 
de Montes Claros e se comporá dos seguintes Successo. Pa.rana.pa.nema, Faxina. Apia.hy, 
municípios: Montes Claros, Bocayuva, Con- La.vrinha., Rio Verde, Fartura, Piraju, Araré, 
tendas, Grão Mogol. Januaria, S. Francisco; Sa.nta. Ba.rbara do Rio Pa.rdo, &:pirita Santo do 

·. Paracatú e Pá tos. . Turvo, Botuca.tú, Remedio.s da Ponte do Tieté, 
§ 12.• O 12 districto terá por sede a cidad !:l S. Manoel do Paraizo, Lençóes, Fortaléza, 

da Uberaba e se comporá dos seguintes muni- Santa Cruz do Rio Pardo, S. Pedro do. Tur· 
cipios: Uberaba., Bagagem, Carmo da. Baga- vo, Campos Novos de Para.napanema. e São 
gem Araguary, Prata, Monte Ale.,are, Fructal, Sebastião da Ale.,OTia; . 
Uberabinha, Sacramento, Jacuhy, Santa Rita § 5. 0

. O quinto districto terá por sede a.ci
de Cassia, Musa.mbinho, Monte Santo, S. Se- dade de CampinaS e se comporã dos seguintes 
bastião do Paraíso, Cabo Verde e Passos. municípios: Campinas, Ser1•a Negra, Soccorro, 

Art. 2.• Os municípios que forem· creados Amparo, Bragança, Itatiba, Jundiahy. Cabre· 
posteriormente a da.ta deste decreto pertence- úva, Itú, ·Salto do Itú, Indaiatuba, Limeira. 
rão ao districto daquelle ou- daquelles de que Araras, Pirassinunga, Belem do Desca.lva.do e 
forem desmembrados. Si re compuzerem de Santa Rita. do Passa-Quatro; 
territorios pertenc:entes a dous óu mais dis· § 6.• O sexto districto terá ~r séde a. cida.· 
trictos, farão parte daquelle em que se a.cha.r a. de do Rio. Claro e se .comporã:.· doo seguintes 
séde municipal. · muriicipi~: Rio Claro,:.Monte-Mór, Capivary, 
Capi~ Federal, 20 de setembro de 1892, 4•da Santa. Ba.rbara, Pir.acica.ba, S·. Pedro, Brotas. 

Republica.-'F.orianoPeia:oto-Fernando Lobo. Jaru, S~ João da. Boca.ina; Bariry; Dous Cor· 
·_.· . . . 

. .. ·-
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regos, S. Carlos do Pinhal, Araraguara, Ibi-. § 5. ~ O quinto districto terá por séde a ci
tinga, Boa Vista das Pedras, Ribeirão Bonito, dad.e fie Cachoeira e se comporã. dos seguintes 
Jaboticabal e Barretos; municípios: Cachoeira., Dores de Ca.maquam, 

§ 7.0 O setimo districto terá. por sede a ci- S. João de Ca.maquam, Encruzilhada, S. Je
dade de Ribeirão Preto e se comporà dos se- ronymo, Triurnpho, Taquary, Estrella e La
guintes municípios: Ribeirão Preto, Itapira., geado, Sant" Cruz, Santo Amaro, e Veoancio 
Mogy-mirim, Mogy-Guassú, Espírito Santo do Ayres, Rio Pardo e Santa :Maria. 
Pin~al, Santa Cruz das Palmeiras. S _ Joã.o Art. 2.• Os municípios que forem creados, 
da Boa Vista, Mococa., Caconde, Cajurú, Casa po>ter-iormente à data deste decreto perten
Branca., S Simão, S. José do Rio Pardo, Ba.- cerão ao districto da.quelle ou daquelles de 
tata.es, E~-pirito Santo de Ba.tataes, Santo An- que forem desmembrados. Si se compuzerem 
tonio da Alegria, Franca, Carmo da. Fra.nca, de territorios perten(l('ntes a dous ou mais. 
Patrocinio de Sa.pucahy, Rifaina. e Santa Rita districtos,farão partedaquelleemque se achar 
do Paraizo. a. séde rr.unicipal. 

Art. 2.• Os municípios r:ue forem crea.dos Capital Federal, 20 de setembro de 1892. 
posteriormente ã. data deste decreto perten- 4° da. Republica.-Florian:> Pei:r:oto.-Fernan
cet";io ao districto daquelle ou da.quelles de do Lobo. 
que forem desmembrados. Si se compuzerem o Vice-Presidente. da Republica dos Esta
de territorios pertencentes a dous ou mais dos Unidos do . Bra.zil, a.ttendendo ás disposi
districtos.far-lopa.rte daquelleemque seacha.r çôes dos§§ s• e 6·· do a.rt. 36 da lei n. 35 de 
a. sêde municipal. 26 de janeiro do corrente anno, resolve. para 

Capital Federal, 20 de se'tembro de 1892, o fim indicado no primeiro daqueUes para.-
4" da. Republica.-Ftu1·iano PeixotrJ.-Fm1an- gra.pbos, organisar a divisão dos districtos 
do Lobo· eleitoraes do Districto Federal pela fórma se-

O Vice-Presidente da Republica dos Estados ,guinte: . _ _ _ 
Unidos do Brazil, attendendo ás disposições .Art. I.•_ O Dtstrtcto Federal forma tres dis· 
das §§ 5' e ô• do art . 36 da lei n. 35 de .26 de tr1ctos ele1toraes. . 
janeiro·do corrente anno, resoh·e, para o fim § .L• O p~im~iro districto eleit.or~~;l se CO'!Jl· 
indicado no primeiro daquelles pa.ragrapho:::, para dos_ dJstrJCtos ~a Gavea, Lagoa, Glorta, 
or"anisar a divisão dos districtos eleJtoraes Ga.ndela.ria e Santa R.lta ; 
do"estado do Rio Grande do Sul pela. fórma § .2-• O s~ull;dO distl'icto eleitoral se com:-
seguiiíte: pora, do3 distnctos do _ Sacrall!-e?-to, ,s. Jose, 

A t 1 o 0 1 d d Ri G d d S 11. Sa.nt Anna., Sa.nto Antomo, E~p1r1to ~anto e r_ • . _ ~ a o o_ o raJl e o u or- S. Christovão ; 
ma CJ~co dJS~tct:os ele_Jto:r:aes. . . . § 3. • O terreiro districto eleitoral se com
-§ I. O pnmmro d1strtcto tera p~r séde a porá. dos districtos do Engenho Novo, Engenho 

cid?Jle.de Por~o_ ~egre e se compara ~os se- Velho, Inhaúma, IraJá, Jaca.repaguá, ca.mpo 
gumtes mumctptos: ~o_rt.o Âle:gre, V1amão, Grande. Santa. Cruz, Guara.tiba. e ilhas do Go-
Gravatahy,Santa Chr1stma. do Pmhal,T~uara vernad.or e Pa.quefã. . 
do Mundo N_pvo, S. Leopoldo, S. SebastJao do Art. 2.• Os territorios dos districtos que 
Cn.hy, S. ~oao do Monte_Negro, BentoGonçal- forem creados J-'Oster'i.orn,ente á. data deste· 
ves e ~n.x1as. · _ _ . _ decreto continuarão a pertencer, para os fins· 

§ 2 • . O segundo distndo te~ por sede~ c1- eleitoraes, aos distrktos de que forem de~-
dade_~ ~ruz Alta e se compara dos s~~mtes membrados. · _ -
mumetpws: Cruz Alta, Torres, Conce1çao do _ . 
. Arroio . Santo Antonio da. Patrulha S- Fran- Captt.a.l. Federal, 20 de setembro de.l89-2,. 
cisco de Paula, v~ccaria, L~ôa. Vermelha., 4• da Republica.- Floriano f!cixoto.-:-Fer- . 
Passo Fundo e Nonohay, Soledade, Palmeira, 11anrlo Lobo. 
S. Angelo, S. Luiz, S. Ma.rtinbo e Villa Rica, 
S. Borja e S. Thiago do Boqueirão. · 

§ 3.0 o-terceiro districto terá. por sede a ci
dade de S · Gra.briel, e se comporá dos seguin
tes municípios: S.Gabriel,rtaquy,Uruguayana, 
Quara.hy, Alegrete, Livr-c.mento. Rosario, Sã.o 
Francisco de Assis~ S. Vicente, La.vras, caça. 
pava, S. Sepê, D. Pedrito e Bage. . 

§ 4.• O quarto districto teri. por. sede. a ci
dade dP. ,Pelotas e se compari. dos seguintes 
municipios: ·Pelotas; Rio Grande, S- Jose do 
Norte, .Santa Victoria, Jaguar-Jo, Herval; Ar
roio Gra.llde, Santa Imbei.,'S Lourenço, ca.n
guss~, Gacimbinha~ e. Piratiny.~ ..... 

Illms. e.Exms. Srs. presidente. e mais membros 
da commissão de constituição, legislaçãO e· 
justiÇa.. . · · : ·, 
Os abaixo . assignados, deputados pelo es· . 

tado da Bahia, veem pedir a VV. EExs. que,. 
estudando cuidádoEamente o decreto . do ·Mi- _ 
nisterio do Interior, pelo qual foi proposta ao . ·: 
Con~esso . Nacional a. di visão . do estado da.· 
Bahia em sete districtos eleitoraes pá.ra. as. 
futuras eleições federaes para. deputadre a.õ : 
mesmo Congresso. na. pa.rte ·r ela ti va aos 4" e . · 
5~ districtos, se . di.mem ;·ectüica.r, por -meio 
de uina e~enda. o1Ierecida. á considel'{).Ção, d~ 
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Carnara,, o equivoco em que incorreu aqmlle 
d~creto, contemplando entre 03 municípios 
que devem comp~r o 4• districto, o da 0on
ceição do Raso, que faz parte da. comarca. do 
Monte Sa.nto, e de Monte-Alegre, que faz 
parte da comarca de Jacobina, quando, não 
só em. face do decreto n. SilO de 21 de maio 
de lBSl, mas tambem em observancia. ao prin
cipio lega.l da. contiguidade territorial, e;ses 
dous municípios devem ser comprehendidos 
entre os que S. Ex. o Sr. ministro do interior 
prop"ie no referido decreto que componham o 
5• districto. 

S. Ex., na divisão districtal proposta para. 
o estado da Ba.bia., observou a. antiga divisão 
estabelecida. no citado decreto n 8110 de 21 
de maio· d-1 1881, formando um novo distrícto 
de cada par dos antigos d.istricto;, isto é, con
stituindo o primeiro districto com o municipio 
da. ca.pita.l, que se compunha. outr'om, de 
dous districtus; o segundo~dos munidpios que 
compunham, outr'ora, o te1•ceiro e o quarto; 
o terceiro-dos municipios que compunham, 
outr'ora. o quinto e o sexto; o quarto-dos 
municípios que compunham, outr'ora.. o seti
mo e o oitavo ; o quinto -dos município• que 
coin~unh.am, outr:ora, o nono e o duodecimo; 
o sext(}-dos municipíos que compunham, ou
tr'ol'l:\ o decimo e o un~Iecimo ; finalmente, 
o s3timo-dos municipios que compunham, 
outr'ora. o decimo-terceiro e o decimo-quarto. 

Só com rela<;OO a.o 4.' e ao 5'. porem, foi 
que o reférido decreto, naturalmente por e
quivoco na respectrva intormação fornecida a 
S. Ex. o Sr. ministro do interior, desviou-se 
da. antiga divisão districta.l, comprehendendo 
no 4• a.quelles dons municípios, dos q uaes um 
sempre fez parte do antigo 9° e o outro sempre 
fezpa.rte do antigo 12•, ficando, assim, o 4• com 
um numero maior de municipios do que os 
antiJos 7• e 8' districtos re t.midos e o 5° com 
dous municípios de menos do que os antigos9' 
e I~ districtos reunidos. 

o município da Conceição do Ra.8o e o muni
cípio da Serrinba. está.· intercalado o territorio 
do municip:o do Tuca.no (da mesma comarca 
de Monte Santo, de que e termo o dito Raso), 
constituindo, pois, uma solução de continu
idade entre os territorios dos dous primeiros, 
e, entretanto, o referido decreto comprehen
deu o do Tucano no 5• districto e o do Raso 
no 4•, em que foi comprehendido o da. Serri· 
nha.. 

Tambem o de Monte• Alegre é mais contíguo 
a. qualquer regiã.o territorial do 5• districto 
do que a qualquer outra. do 4°, a.lem de que 
fez sempre pa.rte de um dos antigos districtos 
(a 12"} de que p:op'ie o ref~rido decreto sub
mettido ao estudo de VV. EED. venha a. com· 
põr-se esse 5·· districto. • 

A'vista. do exposta, esperam que VV. EExs. 
rectillquem tal equivoco, provando, em eme-1· 
da, a Ca.ma.ra. que os munwipios da Concei· 
ção do Raso e de Monte-Alegre seja..m oompre
hendidos entre os que devt!m compor o 5•• dis· 
tr'icto, segundo a proposta do governo, em 
ve:~. de fazerem pa.rte do 4·• districto, como, 
por equivoco, sa iê no dito decreto. 

Ca.mara. dos Deputados, 23 de setembro 
de 1892.- Leo-cigildo Filgueiras , - Fl'ancisc o 
de Maltos.-Fra~cisco SÍxlre.-:1 .• Mi!Jon.
Paula Gt4imarile~ .-.'t[. Moura, :_,se,erino Vi· 
eira, -To<ta.-Dionisio CerqwJira.-Manoe! 
Ca~tf1.nfl.-8. S. -Marcos.-!. !. Seabrfl,-A,.. 
&h.urRios.-C. Zama,-Paula Argotlo,-fl,zr• 
cia Pires,-P1'i>CO . Paraiso.-A.Freitas.
Santos Pereira, 

N. 212-1892 

A:utorísCJ ao goccrno e contr<lr.tal' · r.om F. de 
Dunch:r', ou a compwnkia por• dle o,.g.~nüada, 
<# ooncessii{) tÜ uma lính:k ferr,•a, qzte, prtindil 
da O.s.;.ita.l F'~á.mil, v.i cnoo ~tr,;;r....,~ em Entr:· 
Rh~ O)m·a. E;tradat C.!ntral do Bra;;il, segundo 
a.;; ol.a.usula.s gue tstabelec~ . 

Esse equivoco proveio, provavelmente, da 
supposição de qué o município da Conceição A' commissão de obras publicas e ooloni· 
do Raso fizesse parte da comarca da Serrinha. sação foi pres~nte um requerimento de F. 
· comprehendida. no antigo 7" dístricto eleiroral, Duncker, engenheiro civil, em que solicita a 
·e de que o de Monte-Alegre con.tmuasse a. fa- conceslÕão, para si ou companhia. que orga.· 
ser parte da. antiga comarca. de Camisão, nisar, de uma linb.a ferrea. que, pa.rtindo da 
quancj.o actualm~nte faz parte da de Jacobi- capital Federal, va encontrar-se em Entre~ 
na, segundo a. divisão judiciaria de 3 de a.,<YOs- Rioa com a Estrada. de Ferro Central. 
todo corrente anno, em que foi observada A linha terá. seu iliicio na. Prainha, onde 
ri;,"'rosamente a contiguidade territorial dos será. construtda. estação monumental, . pas-
municipios. sará depois em tunnel sob os morros da Con· 

Sobretudo, no ponto de Vista. da. conti- cei.ção, do Livramento e da. Providencia, fará 
· guida.d.e · t?.rrit.orial , que a lei de 26 de primeira juncção com & Centra.l n.a. estação 
ja.neiro manda. ter-se em vista na. divi- Marítima. da. Gambôa, cortará. em seguida 
sã.o districta.l para as eleições fedara.es de d.ia.gona.lmente a. praia. de S. Christovãa, tan· 

_; · deputados, verão VV. EExs. em qualquer genciando o cemiterio do Ga.júr em demanda 
mappa. topogr-J.pliico do estado da. Bahia., mes- de Merity e .depois Iguasrn, tendo pré>ia.

. mo no do Sr. Ca.ndido Mendes, que se encon- mente transposto em ater!'() a. praia. do Re
tr:a na.seereta.ria. deSta. C&ma.ra, que .entre tiro Saudoso. 
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De Igua.ssú a. linha estender-se-ha. pel!!o serra 
da. Estrella ate ao alto da Quita.ndiuha., ·ou c·a
beceira.s do rio Pia banha, que margea.rá,e bem 
assim o rio Preto, a.té entroncar-se com a. Cen
tral em Entre-Rios. 

O requerente nã.o quer garantias de juros, 
dispensa de impostos para. o material impor
tado, etc. Deseja em troca. de tal melhora
mento q ne seja cedido á nova linha. todo o 
movimento de mercadorias e passagetros, pro· 
venientes do interior, transitando pela. estll.-' 
ção de Entre· Rios. 

O peticionaria, ou oompanhia. por elle or
ga.niSada, oompromette-se a manter os aetuues 
preços de passageiros e mert·adoria.s, marca
dos nas ta.I.J~ll.u.8-tarifas da Central, entre 
gando annualmente ao Estado uma. oontri
uuir;ão equivalente a. 30 °/n da renda IJruta, 
sem que pa.r& isso o governo dispenda. qun.l
quersomma, pois o. empreza se responsabi· 
li.saril. pela conservação e trafego da. Unha. 

No 11m de q,unrenta annos, pra.zo pedido 
para a. oonceesao, a. linha. reverterá. sem in
demnísa.ção, a.o Estado, que podel-a-ha cha
mar ã. si Bntes desse prazo, pagando o custo 
da. linha., incl~ivea.s desapropriações e acqui· 
siQÕej fuitas. 
· A bitola da. ·nova. linha, dupla. em toda sua. 
extençã.o,seráde 1'"',60 entretrilhos,igual a da 
Central, compromettendo-s~'~ o peticionaria ou 
em preza por elle organisada., a adquirir ma
cbinas e carros, todo o D).a.terial, cwfim, pro
porcional ao trafego da Central, o qua.I serà 
mutuo eom esta.. 

nhas, construcção de armazens, etc., o que 
será evitado com a proposta. orá apresentada. 

Com o traçado da nova linha o trajecto · 
desta. capital a Entre-Rios diminue de 50 ki
lometi:os, percorrendo-se esse tra.jecto em 
2 l/2 horas, quando actua.lmente, pela. Barra 
do Pirahy, ê de cerca de 5 horas. 

Os 30 •;. que a empreza se compromette 
entregar ao governo, de sua receita. bruta.., é 
cerca. de 5 •.1. mais do que a Central apura de 
sua receita bruta com o trafego de Entre-Rios 
a esta cida•l.-J. 

Graças a. tão grande auxilio, a Estrada de 
Ferro Central do Br·a.ziltl:ca.rá. alliviada, po
dendo com o material de que dispõe, e sem 
augment-.•l·o, taz~r fuce ás exi~encia.s de seu 
trafego, diminuindo sua despeza. de 75 "/• 
nnquelle trecbo. 

Alem de todas essas va.nta~ens, o Estado 
ficará dP. posse, nr> fim do prazo da concessão, 
de uma linha dupla.- da. mesma bitola. da. Cen
tral, sem nn.d.a. lhe ter custado; não levando 
em linha. de conta a f<•nte de renda de 
mais de 1 500:000$ por anno, crea.da. em vir· 
tude da nova linha. 

A com missão de obras publicas e coloniqaçã.O, 
ba.sea.da. no que acima fica exposto e em face 
da grande crise de. transporte 'POr que ora atra
vessa a Estrada. de Ferro Central e .oon•. 
siderando que a proposta do peticionaria 
vem resolver de modo pratico e expedito, B•·m · 
prejuízo do Estado, pelo contr··rio trazendo
lhe augmento de r·enda, julga corresponder á. 
confiança que nella. foi depositada pela. Ca~ 
ma.ra.. e attender ao interesse publico, apresen• 
ta.ndo o seguinte projecto de lei: 

São boa.s as vantagens apresentadas por O Congresso ~acionai decreta : 
esta propo3ta., que resolve de modG brilhante Art. l.u Fica o Governo federativo autori
e eminentemente pratico a crise. de transpor· zado a. oontracta.r oom F. de Dunck.:r ,ou a oom
f.es por que ora. passa. a Estrada de Ferro Cen· panh a.por elle orga.nisada, a. conce~são de uma.· 
trai, causando t-normissimos prejuízos ao linha ferrea, que, pa.rtindo da Capital Federal, 
commercio de importação e exportação. v a encontrar-se em Entre· Rios com a. Estrada. 

Os tres grandes estad03 ligados á. Capital de Ferro Central do Bra.zil. 
Federal pela CenLral. já. começam a mo'Vimen- Art. 2. ~ No contracto, para este fim lavrado 
tar-se em consequencia da. anormalidade da- pelo Poder Executivo, ficarão expressas as se
quella estrada., que não póde, com os recur- guintes cJausulas : 
sos de que dispõe a.ctualmentA:l, fazer face ás a) concorrer a oompanbia. oom ·30 °/0 de stia 
exigenc~a.s. todos os dias em augmento, de renda bruta. para os cofres federaes proveniente 
\raft"go. · . do transporte do trafego cedido á nova linha.; 

Esta. questão é melindrosissima. e póde, a. .'conforme às condições estipuladas na. :petição ; 
não ~er prompt<~-mente atten.did.a., acarretar b) direito $)e reverSão para. o Estado, findo 
grandes prejuizoo ao Estado. e quiçá pertur- o prazo da. concessão, que serã. de 40 annos, . 
bação da. ordem publica, pois a:s reclamações sem indemnisação, ou encamJ)II.ção . antes 
provenientes dos estados de :Minas, S. Paulo, deste prazo, medea.nte paga.ti;ev.to do custe da 
Rio de Janeiro e desta praça, tornam-se cada. linha, inclusive desapropriação e a.cquisições 
dia mais acerbas, demonstrando .o esta.do de que se t?nha. de fazer ; 
d_esespero que lavra, devido ao serviço detl- c) o Governo concederá. os fa.vom oomri:mniJ 
cieate da Estrada de Ferro Central. - 7 

• a. empreza simibres, excluída a ga.ra.ntia. ·de . : 
Para. . o Governo habilitar-~e a. superar to-. juros ou qualquer outra subvenção pecunia·· 

da.s estas difficuldades, será mist~r de.;; pender ria. ; . . 
grandes sommasna.compra.de novo ma.teria.l, · d),entreoutras clausulas do.oontraclo ~ 
alargamento de . tunnei.s, ,,.du~ca.ção de· li- tomàdas ·.em consideração as 'Vl!.D.ta.géna pro• 

/· , -
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postas pelo p3ticionario om requerimento diri
gido a esta. Camara.. 

Art. 3.• Revoga.m-se ns disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 25 de setembro de 
1892.-An•onio Olyntho, presidente.-A.ugusto 
Vink·•es, l'<llator. :....Prisc·J P.waisa.-José Be
IJitaqwt.-Uróaiw J,[arcondes, -Joaquim Per
ll(lmbuco. 

0 SR - PRESIDENTE designa par:~. 27 a se
guinte ordem do dia : 

1" pa.rte (a.té as 2 horas) -Votação das se
guinteR materi:~.s : 

Do parecer n. 79, deste anno, julgando não 
ha.ver que d0ferir no requerimento da. Com
panhia Reg1stro Torrens Urbano, pedi.ndo va
rias modificações nos decretos n. 451 B, de 31 
de maio, e n. 955 A. de 5 de novembro de 
1890, ou indemni <ação das perd~ts e da.mnos 
resultantes do rompimento do compromisso 
contrahido peio go.~v'erno (discussão unica) ; 

Do projecto n. t08, deste anno, autorisando 
o governo a abrir credites especiaes. no cor
rente exercício, de 500:000$ a cada um dos 
estados da Parahyba, Goyàz e Piauhy para 
occol'l'er às de.~pezas com os di versos serviços 
a seu cargo (2• discussão); 

Do projecto n. 118 A, deste anno, a.utori
sando o governo a reorganizar o serviço d,a 

-repartição geral dos telegraphos e alterar o 
respectivo re,ooulamento (3~ discussão) ; 

3• discussão do projecto n. 206 (ào Senado) 
autorizando o pa()'amento do subsidio aÇJs se
nadores. deputados, etc. na prorogação da 
actual sessão legislativa pelos saldos das res

. pectivas verbas do corrente exercicio. . 
Continuo,ção da 2~ discussão do proJecto 

n. 19'~. fixando a despeza do ministerio ·da 
· Industt-ia, Viação e Obras Publicas para o 
exercicio de 1893. 

Discussão unica do a.dditivo n. 23 I, deste 
a.nno, addittvo destacado do proj ecto de lei das 
ferças de terra autorisando o governo a re
ver o regulamento das escolas militares, sob 
as· bases indicadas no mesmo additivo. 

Discussão unica.--do projecto n; 1, deste anno, 
projecto n. 72 E de 1891, que reconhece vali
dos })ara. a matricula nos cursos superiores 
da. União os exames termina<>..s feitos nos es
tabelecimentos particulares de ensino e nos 
organisados e. mantidos .pelos estados, ao qua.l 
negou sa.ncção o. Vice-Presidente da Repu
blica. 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n-: .151·, deste a.nno,. creando uma colonia cor
reccionai no proprio na.cion,·l d'azenda. da.· 
~.Vista. », na. Pa.rahyba do Sul, estado do 
Rio de Janeiro ; esr--eiftca os indivíduos que a. 
el.la.~em. ser.·recolllidos e dá outras Pl'O"i· 
del1CI3.S;. ·. · · , . . · 

2• parte (ás 2 horas ou antes)--Continua.ção 
da 2• discussão do }lrojecto n. 193, deste anno, 
fixando a despeza do l\!ini~terio da Guerra 
para o exercicio de 1893. 

Dis ·ussão unica uo projecto n. HlO, deste 
anno, autorisando o govez•no a conceder li
cença para matricular-se na escola militar de 
Porto Alegre ao alferes Joaquim Pereira de 
Macedo Couto Sobrinho. 

I• discussão do projecto n. 164 A, deste 
anno, autorisa.ndo o governo a abrir concur
rencia publica pa.ra um projecto de monu
mento á memoria do precursor da R ·publiea 
no Brazil, alieres Joaquim José da Silva.· Xa
vier-o Tiradentes, e crêa premias aos dous 
melhores prnjectos ~lassificados. 

I• díscu:$SãO do p1·o.jecto n. 171 A, deste 
anuo, autorísando o governo a mandar abrir 
concurso publico no pa.iz e no estrangeiro para. 
o projecto da estatua. de Ben.:amin Constant e 
a despender para este fim até á somma de 
30;000$, e dá outras _Providencias. 

I" discussão do prOJecto n. 176, degts anno, 
autorisando o governo a contractar com o 
Visconde de Carvalhaes, ou com quem ma.is 
vanta)l;ens offerecer, a ligação do porto de 
S. Francbco ou outro, com a. fronteira lJra· 
zileira. limitrophe com a Republica do Para
guay, pas condições que estabelece. 

l" discussão do projecto n-. 98, deste anuo. 
autoriS1.l.Ddo o governo a conceder a Honorio 
Lima a con~trucção, uso e gozo de uma. es
trada de ferro do porto de Angra dos Rei>, no 
estado do Rio de Janeiro, á estação do Cl'U· 
zeiro, no estado de S. Paulo, medeaute as 
condições que estipula.. 

2• di.l>cussão do projecto u. 69, deste anuo, 
a.utorisando o governo a conceder a Jo~e Au· 
gusto Vieira . e outro a construcção, uso e 
gozo, durante 3 ) annos, de uma estrada de 
ferro de Sapopemba a ilha do Governador,me
deante certos favores. 

Continuação da discussão unica. do proj ect~ 
n. 177, deste anno,- a.utorisando o governo a 
dispensar do· exame de trigonometria. João 
Ribei1'o para matricular-se na Faculdade Li· 
vre de Direito da CaP.italFederal. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

104a. SESSÃO (NOCTURNA) E~l 26 DE SEl'EMBRO 
DE !892 . • 

PJ·esidencia do Sr, JoiJ.o L?pas 

As' 7 l/2 hoi>as da nouta procede~ se a chn• 
mada, a qual respondem os Srs.; João Lopes, 
Antonio ,\zeredo, Attlayde Juniol', Paula Gni· 
mflrães. João de ll."elhr, Uchõa R<ldrigue,, 
Iudio do Brazil, Cantão, Ped~·o Chermont, 
Augusto Montenegro: Anfrbió Fiall1o, No
glleira. Pa~~&e"'tlá; Nelson; P1res Ferreiio:lt 
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Murat, Fróes da Cruz, Alcindo Guauaba.ra1 
.Tesuioo de Albuquerque, Vinhaes, Thomaz . 
Delfino, Figueiredo, Leonel _ Filho, Jacob da .. 
Pai:l:ão, Ferreira Brandão, Costa Lima., Mon
teiro da Sil11a, Martiuho Prado Junior, DG
míngos de Moraes. Anfl>nio Prado, Cincinato 
Braga, Urbano Gouvêa, Caetano de Albu
querque, Feruando Simas, Victorino Monteiro, 
Assis Brazil, Rocha Osorio · e Fernando 
.\.bbott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

O Sa. PB.ESIDENTE declara que, não havendo 
expediente, entra-se na 

Martinho Rodrigues, Frederico Borges, José 
Bev!la.qull, Gonçalo de Lagos, Joaquim Per
nnmbuco, André Cavalcanti, João de Siqueira., 
Luiz de Andrade, Bellarmiuo Carneiro, Theo
philo dos Santos, Oiticica., Rodriu:o de Araujo, 
Oliveira Vallo.dão, Augusto de Freitas, Paula 
Argollo, Tosta, Seabra, Z•1ma, Artliur Rios, 
Garcia Pires, Severino Vieira,Santos Pereira, 
Milton, Leovigildo Filgueiras, Barão de São 
Marcos, Prisco Parais::~, Ma.noelCaetano, Fran
cisco de Mattos, Nilo Peçanha, Urbano Mar
condes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
Oliveira Pinto, Vir~ilio Pessoa, Baptista da 
Motta, Erico Coelho, Slmpaio . Ferraz. Lopes 
Trovão, Jacques Ourique. Furquím Wer-
neck, Antonio Olyntho, Badnró, Pacirrco Mas· OR.DEM DO DIA 
carenhns, GHbriel de Magalhães, Cllagas Lo· 
boto, Alexandre Sto~kler, Alvaro Botelho, Continuação da 2a diseuss:to do projeeto 
Americo Luz, Manoel Fulgencio, Aristides ll. 183, deste anoo, festabelecendo a. lei 
Main, Goncalves Ramos, Carlos das Chagas, n. 3403 de 24 de novembro de 1888 eom as 
Costa M~1charl.o, Francisco Veiga, Domingos modificações que indica. e tb:ando o prazo 
Porto, Ferreira Rabello, Ferroira. Pires, JoãO dentro do qual devem os actuaes btl.ncos de 
Luiz, Francisco Glicerio,Cesario :llotta, Moraes emissiio ontrar no regimen desta lei, Auto
Barros, Lopes C naves, Mursa, Paulioo Carlos, risa o governo : a assumir a responsabilidade 
Costa Junior, Alfredo Ellis, Almeida No- das notas dos que não puderem ou não qui
gueira, J11lio rle :Mesquita, Brazilio dos Sanbs, zerem submetter-se ao mesmo regimen ·; _a. 
J.<'leury Curado, Leopoldo de BulllOes, Alve~ providenciar quanto á substituição por notas 
ele Oh s tro, Bellarmiuo de M~ndooça, Mareiano do Thesouro das que forem roce bidas i e a. 
cle Mag;1lhã.es, Lauro Muller, Carlos Campos, rescindir o contracto com o Ba;J1()0 da Repu
Scllimldt, Pereir:l da Costa, Julio de Castilltos, blica pa.ra o_ resgate do papel-moeda, limitll,do 
Borges de Medeiros, Alcides Lima. Thomaz este á somma actual e feito o resgate con
Flor~s, Homero Ba.ptista, cassiano do Nasci- forme aquella. Lei e com os recurso~ annual-
mento e Demetrio Ribeiro. mente decretados. 

Abre-se a sessão. -
Deixam de coropl'recer, com causa parti- O Sr. João de Siqueira-

ci pada, os Srs.: Rodrigues Fernandes, J usti· Sr. presidente, nesta questão ti oa.nceira. ·tã. o 
niano de Ser.pa, Jos3-A velino, Almino Alfonso, complexa quanto grave, temos necessidade 
Miguel de CastL·o, Amorim Garcia, Pedro de ouvira palavra autorizada do governo-o 
Americo, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, Um projecto foi apresentad,o pela honrada 
José Mariano, Annib;~.l FaJcão, João Vieira, commissão de orçamento, e o honrado depu
Espírito Santo, Pontes de Miranda, Euclides tado por S. Paulo, em discurso notavel· &qui 
Malta, Leandro Maciel, Felisbello Freire, prorerido, declarou Qtll3 pretendia apreS&ntar 
Francisco Sodré, Novaes Mello, Fonseca e· um .outro projecto sul5stitutivo e ap1'83entou 
Silva, Fonseca. Hermes, Viriato de Medeiros., mais ou menos as bases desseprojectO. -
Ma.yrink, João Pinheiro, Matta Machado, Seria inopportuno que eu 'iesse Cl'itiear, 
Goncalves C!laves, Viotti, Adolpho Gorda_, qu~r o projecto apresentado pela honrada 
Carvalbal, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, commissão, quer o disaurso proferido ·pelo il
Moreira da Silva, Eriuardo Gonçalves, Lacerda" lustre deputado por S. Paulo; o meu 11m é· 
Coutinho, Menna Barreto, Retumba, Meira de outro, é procurar ouvir a palavra autorizada 
Vasconcellos, -Lamounier, Dutra Nicacio, do governo sobre esta mataria, Jlt'incipal.;. 
Dq_mingos Rocha e Palleta. rnente quando se trata de um mirustro cujo 

Deixam de comparecer, sem causa. p1_trtici- talento, cujo elevado desejo de acertar é .r~ · 
. pada, osSrs.: Matta Bacellar, costaRodrigues,· conhecido por todos nós. E' simplesmente 
Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, justica que en faca a S. E:r •. _ · . 
Nascimento, Alfredo Barbosa, Epitacio Pessoa, O Sa. Pm."ES FERRRIRA -- E' um actO de 
Couto Cartaxo, Sà Andrade, Tolentino de patriotismo de v, Ex.· · · .. 
Car\·alho, Javencio de Aguiar, Raymundo 0 Sa. Jolo DE SIQUEIRA. _ Jà.. disse . a 
Bandeira, pereira. Lyra, Bernardi) de Men- v, Ex. 8 á Cam_ ara. que nes_ta. questio_· nos 

. donça, lvci do - Prado, M11rcolino Moura 
Dionysio CerQueira, Sebastião Landulpbo a:trastamos da política. • · · · · · · 
:Villq., ViÇOsa, Bw-a.cio Cos~, A.lberto Brand.ã(Í. . O ~R.; Guc~A. PIRES ~ Dá p!il.- wn~ (ia 
Joaq!li:m ._Breves, Fra.n_ça ça~aU~º' l.!:Wz. :1,)8otriotisQlll. . · - · • ··. • · .. · 

cá- v; v · · · · · · · ·19· · 
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O Sa. JoÃo PE SrQUI·:taA.- ••• e os tn3tn• 
bros da oppol!ição, cre:o, ussim hãu de pJ·oce
der n frtl.:itttndo, corno disse, e,,t L Qltestào das 
pabO~ pc!tti•larias; mas desejalilo~ ouvir ~ 
palavra a.utoriza.•la do mlni::)tro d•t Fazenda.. 

Assim, Sr. presidente, jastirteado o meu 
requtlrimento, cu passo :i. lel·o e espero que 

·v. Ex:., quando houver numero, o subme~
terá. á approvação da Cam•lra. 

Eu digo nelle « se.ssão publica ou secret11. ~ 
· constituindo-se a Camara em commi:Ssão ge
ral, semlo determinada ua. occe~sião como deve 
ella ser. 

O requerimento é concebido nos seguintes 
termos : ( L2 .) 

Tem a assignatura. regimental de seis Srs. 
deputados. 

V. Er., caso seja .. approvado o meu l'eque
rimeo.to, ro:trc •ra a ses:;ão tlepoí~ da apr~sen-
1açio dos suh,.tftutivos e em~ndas ao projecto 
da commissão de orçamento. 

que não entenda com o credito 11acionúl no 
tl:.tt·t~.n;;eil·o. Si a çOaHnissão de or·ç>wH~nto 
entendê que o credito da UQião va.te mais dn 
•tUe o dos b;wcos p ~ltl. imprimir conthmça. 
nas uotas em circu!u.ção, e por isso aconselha 
a encarnpaçàll, é maü razmwel que a. lei 
ciecl~:~.re o &;tndo responsavel legal pelas 
mesmas notus, limitando a. emi~são dos 
baoco3 à actualmente existente. IJ&sa. fór
ma. ao pa~so que se communica. mais valor, 
mais c:•edíto e mais authenticidade ao meio 
ci1·culante pelo. eífcctíva responsabilidade do 
Esbdo, livra.-~ este do oous da indemni
sa~;ão cons~:<quente :1 todo e qnalqut!r acto 
de enc-c1mp ,ção, Pat-a os que, como a com
missão da or.;amento, tiam 1udo da respon
:Sabirl.;Lde do E~tado, melhor fora que a.s::;im 
!Jt'UCedes~em. O projecto, ao r1 ue parec;•, 
·~ur, menos da recoustituicão da circula!.'ào 
rMnciaria, uo que da rectiticação do cambio 
int~roncion>tl. Ora, i:IÍ como entende e o tem 

Vem à mesa, é lido, npoi>ldo e posto 
juntamente em discussão o seguinte 

con~ ditt• o nobre tlepubdo por Alugoas, as diffe-
renças de cambio resultam da rie~reciaçii.o do 
meio circulante, mal se compt·ehenrJe se •leixe 
o mal em suns origens e se attendl de pre-R.EQUERO!ENTO 

Requeiro que a Cnmam se constitua em 
commtssão geral -publica ou secreta, coofurme 
!or delíberudo na occasião, e a que compa
recerà o Sr. Ministro ria l<'azenda a r.onvite 
d& mASa pnra. ser discutido o projecto o. 183, 
deste anno, com cs substitutiv"s e emeuda~ 
que, porventura, sejam apresentadas. 

fer·enci<i: a<J SRU ctretto. O or<ldor jâ dis.sr: e 
repete que e~ta looge de suvpor que a dept•e
ciaçllo da. mo~da. cor·rente sej<t a causa lJrin~ 
cipal da d"pr•essão dos carnbiolS internacionne~, 
uws não tn•ta rli.sso ne:.te moruent•>· Lembr:1. 
apenas a opin'ão do Sr. Rothscbild QllanrJo 
>iS$~1:(UI'll que não se póde ilttiuit• senão i iiO
mentaoeaweute sobre o C<Wibio. e que só~ 
mente o balunço dos pagamentos com os 
paizes cstran~eirus tha a. su•t taxa. · 

O p1·ojecto se projJõe util isar· da pequena 
reserv:~. de ouro- existente no The~out•o 
no r esgate de parte do papel circulante 

O Sr. Francisco Glicerlo- em bancos emissores. Provavelmente a in
. «>meça dizendo que ua ultima s~são em fJUe terven;,;ão desse out·o no mercado moot!tat•io 

occupou·se Jo projecto em ni:scussà<>, havia 10fluiril. para que o cambio melliore sensivel
a.ssignalado as idéas gel'a~ em que lhe pa- n1ente. tanto mai~ quanto ~~ inte!'veoção 

· reci11. pO<ler com vautagem par>~ o paiz, ser coincide com t1. reducçolo de uma parte das 

S. R..- Sula das sessõ~s, 26 de setemhro 
de 1892.- .loii.o rk Siq!<eirn.- Theopil.ilu <los 
Santos.- Virgilic P e.•stJa.- Olireõ?'tt Pinlo. 

·_-:A. <Àllalcante.- Moreira de Vasconc~llos. 

· assent1tdo um plauo de r<!forma bancaria, e emis~Oes. Melhora, porem, o cumbio, ma.s por 
vae neste momento da.r as ultimas razões de nm · temJ.lo ltm1tatlo, em quanto perdura ;~. 
SeU voto contrario ao projecto. intervenção. 1\fas Como ~• medid1' Dão tem · 

Acha qne o principal inteoto do projecto, por tlm rectirtcar e valori~ra. circulação geral 
· e que especia.lme"te lhe caracteriza, é meno:. •lo p:.~ i ~, weio circnlante tiducial'io ioclusi•e, 

o resgate de uma parte de pa.pel 1uoella, do aCO(!tece qut>, contmuan.-fo o curso força•to, 
que a enearopa..,:ão dil.S emi>sões bancarias ,·-oltam as cous!l.S uo anteriQr ·esbdo. o ouro 
pelo Estado. ubserva que euc•m!Jtt~ as emis-~· ·• ~s!m . posto ua circul::.ção ar'.ilieialm~nte 
Sõas dos bancos. não é uma solução. IJep:)is l:lmigr•~ para o e:tterioi·, rlesap a.1·ec~ como 
desse act<>, a opinião, soceg:•da vor momento~ <:!Otl<~. <~';~gua na púei!"'.t, P. :•s awi~ encam
\lomo soe acontecer em to, los os período;:> ag-u- I"~·Jas tlcam com essa gal'<\utia •de. menos. 
·das em que alguma grande reforma se rea- :\credit•'· po!s, que a rt!OI'~anização do Baoeo 
llza, voltarà. com ma.is impeto a r ·clamar a út Republiea, cc)mo base da reconstituiçi\o da 
solução dedpltiva, qug entlio bade ser, ou o circulnção lidncbl'ia, se impoe ao eriterio e il 
re=n.:dós ~·noos conversiveis, ou jà_ a. cir- -pru~lencia d~ le~islado~es. Jà dis~ quere· 
cu metabea.· E deve notar-se que neste du~ldo o meto ctrculante a 450 mll contos, 

.-asãnmpto, os legisladores bra.zileir·os teem conver-tido o re~tante de papel mo~d;,~ úa 
_ qu~ attender a um tempo a opinião no in te:- União em ti-tolos publicos eom juro em 
tior a 110 exterior. NãQ h~ reltl'ma. bancar i<~. ouro lfUe ~ão entregllllli ao lrcinco. pela 
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re~'(li'JDS~·bilillade QUe elle a~sume de t0dn o s.-. Severino Vieira-vae 
a circui<Jç \o le.gal. vem o IJaücn a lle>ir :u0s1 r<Lt' ~o Sr·. IH't:t:;i<~eute e a cnmara que 
com um lastro m~iot• de 200 mil c,,ntos. mni~ uma. vez se obs.:.rva a ·.erdade daqnell s 
apoliees cur·n. Discreta. e lentamente nalavrnsdo ~vangelho-Os uttimos .~erilo us 
pó.!e o l:lanro converte!' todo e;~e futHjo eu• prim· iros. O orn,for, um dos mais humildes 
our·•, ou seja pela. vl"nila do~ titolus no paiz, ruembr·os da cornmissão de orcamento é o 
ou s~ja pela colloc<,ção delles, no todo ou elli primeiro que veiu ttparnr os golpe3 atirados 
parte. no exterior. contra o \JI'o.iectn em di~cu~são. . 

Ainrla agora se rliscut_e 00 Congresso Chi- I.Jccl<Jra. que não veiu fazer discur~o veiu 
leno a reforma monetarm. e 0 ponto de par- ~penas conver;ar, a imitação do que a~ba 
ti•ln. é o empre~timo estrangeiro por emi~são de fazer o nobre Llepntado por S. PiLU!o. · 
de cnmolidados, cnj<lS juros são· pap-os DllS E' o primr.iro a reconh•·tler os intuitos pa
ptincipaes praças do exrerio1•• Tanto mais se trioticos do i! lustre ex-minbtro da fnzenda 
atlguru. llrova\"el a regular eollocn<:.ão do:- que i11stitu u o systemad:•semi~sões bancarias 
nossos tirulos no exterior, qu<1nt.o 0 seu prr·- confo!'mc ll(:lualrnenlc o pr>:>suimos. i!sse sys· 
dueto não car·ece ser· reculhirlo ,10 Thesouro. tema, por·ém. e irr·egular·. D~lle resulta na-
senão deposit •do em Londr·e~ ou P;wis. turulm':lnte o rlesl•m·;,to ela emiS:.ão. 

Accresc., que fot•am excessiva~ fiS emisslles 
E não convem esquecer que, no estrangeiro, autoristrlas pelo nobre ministro segundo oC 

a. maior descon~auç L das embsõ~s bancarias confessam os ru•oprio:;; que rlel'endem. E os 
da Ameríc;J. do Sul, ê~tá prccí~amente na in• e:X:~Jf'Sso de emh;são tr·ouxe como consequeoeia. 
fidelidade da guarda. e imrnobilis~ção dot< a assust11dora baixa do cambio, e com ella os 
lastros. prPjuizos que t· em sofi'rido o E~tado e a popu-

0 ora,1or SA impressiona, mos não se nbnte hção de todo o Brazil. · 
diante da cr-ise financeira e monetad<~ que o Demonstra. que poder I.gislativo deve ex
p·aiz atrave~sa. A lngl11 tePra, a Franç·,, a ercer :.s suas a.tt1ibuições ao que respeita ã. 
Russia, os E~tado~ Cm~os e outros pair,t:lS, reg-u'aJ•ização do resgate do p:1pel moeda. 
teem succe~sivamPnte, periorl1camente,- sof- \drnittidrJ •JUB to~os os bancos erroittiPam '(lOr_ 
rido, com inte~-rupção de seu •lesenyolvimento força dos decr .. tos do G0verno ?rovis -rio e 
e prOS!Jel'idade, numeJ•osas cri:;es s~me- ']118 t'Sses decretos tinham força de dect·etos 
lhnotes pelos re>ulhu:\ . s, Renão pelas causaS', 1 c>gislnti vos, resta. saber si qoem f.,z a lei não 
às que expertmentamos. E' opiniã.o do ol'aóor teem o direito de revog>I-1-;J., e si cpm isto 
que, lJara a s:olueçiio da crise e enc:~ mi- àltenta contr>L diPeiios adquiPidos. -
nhnmento dos negocios, 1odas as. solut;õ~s P;ts::.a (1. provar que o Cong-resso pó-1~ re
estào abertils para o Bra?.il. O que émíster· vo_g;a,.. os contractos pelo resgate do papel-
é q11e sejamos pru -entes, previuentes, moecln e que uno athmta contr~t direitoR · 
par~ tomarmos a. ve[·ed" que nos pttrecer mais 11iq·liridos. Entend<~ o que Banco Lla Republica. 
segura. Mas par·a isso é preciso que o 'Povo faltou completa.mente ao compromisso· con
bJ·azileiro, que as classes di: igéntes, que os tra hirto no seu primeiro contracto. 
legisla·lores deem provas de paci••tJcia, para Pen>a que a r·evog;,ção df'sse contrn.eto não 
não destruir o que se fun-Hu hootem, e que póde importar na liquiil<lção do Banco da 
'JlÓde ser repararia e reconstl'uido. A expe- '{epublica, confm•me se tem atflrm~do. A me· 
rieucia, es~e capital in,.stimavel, é para. iss" nos que· üS IJUe o dizem não recnnh~çam que 
mesmo, e não se ad.quire experiencia senão o R~nco esta em est~rlo de se liquidar. 
liquidando cremos rei o estu<lo e pela oh~er- Defen·le larg-ameote o parecer de commis
vação. Um povo illconstante, impaciente. são e o pl'ojecto em debate. Conclue· pedindo 
não tem amor as su~s ins.titui~ões. não tem ·iesculp;l aos se1x,; collegas por haver 'lbusado 
credito •. Não é pos>i.-el fundar o credito pu- da sua attenção em hora. tão adhHJtada, e de
hlico, que ontra cousa. não é a cirl:Ul:,J<;1o ci<1I"J.lldo que se 1·eserva para Yoltar a tribu· 
fidud·n·ia, de~trninclo levianounente insti- n:~.-pr·t>sente di~cus~ão. 
tuiç1les do;~ cr·edito~ fiU~ ~;e frmdoJ·am -por O ~R- PRESIDENTE de.~igna para a ordem· 
man(lados leg,•es. pis,ndo-se desdenhosa- dos trabalho:;; da sesão noturna de 28 as se-
mente ~ohre os inter(·sses dos p:11-ticular•'s guintes materia.s: · ~ 
empenhados nessas iostitnições s .. b n -ré tlos , 
coutractos. As~im narla é possível editlear de Continu~ão da 2• discussão do projecto n. 
duradotu•n, estavel e fecundo . IP3 d ste anno, lixando a despeza. do MiJiis. 

Contimi>t a ne~ar se a voto ao pro,1eto d~ teria da Guerra; p11ra o exercicio de 1893; 
COIJlmi~ão tle orçamento. E' preci,;o parar Discussão unica do additivo n. 23 I, deste 

· no.caminho de tudo qestruir. ..l.ssegurada a anno. (additivo dest:!cado po pro,1ecto de lei 
ordAm· publka ·pelo ,patrioti~mo elos. br,zi de forÇ>s de t ,rra, a.utorisando o. governo a. 
leiros, asseguremos tambew a ordem ·finan- rever o regulamento das escoras militá~ 

· eeira pela prud~nei~ dos legisladores. sob a.s:lk,sss in~il.Q mesmo ~!o); 
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Continuação do. 3• discu~são do projecto I quita, Brazilio dos Santos, Fleury Curado, 
n. 151. deste anno, creando um:L cloonia cor-! Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, Ur
recciooa.l no proprio na.cíoml Fazenda. do. Boa. ba.r.o de Gouveia, Caetano de Albuquerque, 
Vista, na Pa.ralwba. do Sul, estado do Rio Bella.rmino de Mendonça, Marciano de Ma
de Janeiro; especifica os ind.ividuos que a ga.lbães, Fernando Simas. Laulo Muller , 
ella podem. ser recolhidos e da outras provi- Carlos campos, Shmidt, Pereira da Costa, 
dencias; Julio de Ca5tilhos, Borges de Medeiros, Alei-

.3• discussão do projecto n. 122 B,deste anno, de3 Lima, Homero Baptista, Cass\ll,no do 
emendas da Camara. dos Deputados ao pro- Nascimento e D~metrio Ribeiro, 
jecto n. 271 de 1892 vindo do Senado (sessão Abre-se a sessão. 
extraordinaria) que reorganisa o Supremo Deixam de comparecer com causa partici-
T.ribunal Militar. pada os Srs. Rodrígu~s Fernandes, Nelson, 

Levanta-se a sessão ã.s lO l/2 da horas da Justiniano d~ Serpa,_ José Avelino! Miguel 
noute · Castro, Amor1m Garc1a, Pedro Amertco, Gon-

• çal v·es Ferreira, Jose Mariano, Annibal Fal
cão, Meira de Vasconcellos, Joã.o Vieira, Pon· 
tes de Miranda, Ellclides Matta, Leandro Ma-

lo5a SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1892 ciel, Felisbello Freire, Francisco Sodre, No-

PYesidencia dr> S1•. Joiío Lopes vaes Mello, Fonseca e Silva., Fonseca. Hermes, 
Viríato de Medeiros. Mayrink, Mo.tta. Ma-

. Ao meio-dia procede-se a cham<Lda, â qual chado, Gonçitlves Chaveli, Dutra Nicacio, Do
respondem os Srs. João Lope~. Aotonio Ate· mingo~ Rocha, Adolpho Gordo, Carvalt•al. An· 
l'edo. Atbayde Junior·, Paula. G1.tim~~.rã.es , João gelo Pinh~iro, Carlos Gn.rcia, Moreira. da Silva, 
de Avellar, Uchoa Rodrigues, Indto do Bra· Eduardo Gonçalves, M2nna Barreto. · 
'Zil, Cantão, Pedro Chermont, Matta Ba.cellar. D.~i:x:am de comparecer sem causa partici
Augusto Montenegro, Costft Rodrigues, casi- t>a.da os Srs. Alf'redo Barbosa, Ivo do Prado, 
·miro Junior, Henrique de carvalho, Anfrisio S~ba.stião Landulpho, Villa Vi~sa, Manhães 
Fiãlho;Nogueira Pa.ranaguá., 1 'ires Ferreira, Barreto, Alberto Brandão, Joaquim Bl'eves, 
Martinho Rodrigues, Frederico Borges, .Jose França Carval ho, Vinhaes, Figueiredo, João 
Bevilaqua. GonÇ'a.lo de Lagos. Nascimento, Pinheiro, Jacob da Paixão, Ferrdra Brandão' 
Almino Affonso, Epitacio Pessoa, Couto Car- Costa. Senna, Monteiro da. Silva. Ma.rtinho 
ta.xo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Prado, Domingos de Moraes, Cineina.to Bra,.cr.t, 
Carvalho, Joaquim Pernambuco, Juvencio Lacert!a Coutinho, Victorino Monteiro, Assis 
deAguiar,André Cavalcanti, Ra.ymundo Ban- Bra.zil, Thomaz Flores, Rocha Osorio e Fer
deira, Pereira de Lyra, João de Siqueira,Luiz nando .Abbott. 
de Andrade, Espirito Santo, Bellarmino Ca.r- E' lida e sem debate approvada a acta da 
neiro, T?eop~il~ dos Sa.nta_:'l, Q,ticica, Rodrig:o sessão anterior. 
·de AraUJo, Ohvetra Valladao, Augusto de Frer-

., tas, Paula Argollo,. Tosta, Sea.bra, Zama, . PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
· Arthur Rios, Garcia. Pires. Marcolino Moura, 

Sa;ntos Pereira, Severino Vieira, Milton, Dyo
nysio Cerqueira, Leovi;üldo Filgueira.s, Barão 
de 'S. Mar.cos, Prisco Paraiso; Manoel Cae
tano, Francisco de Mattos, Horacio Costa, 
Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Cyrillo de 
Lemos; Oliveira Pinto, VirgiliCl Pessoa, Luiz 
Mura.t, Baptista de Motta, Froes . da Cruz. 
Alcindo Guanabara, Erico Coelbo, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Ja.cques Ourique, Fur
quim Wernéck, . Jesuíno de Albuquerque, 

o SR.. PRESIDEi\"TR-Não havendo ainda nu
roer') para se proceder às votações indicadas 
no começo da ordem do dia, passa.-:se as ma~ 
terias em discussão. 

3• di5cússão do projecto n. 200, do Senado, 
autorisa.ndo o ])a..,"'<l.mento do subsidio aos se
nador?~ e deputados, etc; na prorogação da 
actual sessão legisla. ti va, pelos saldos das re
spectivas verbas do corrente exercício. 

Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, o s~. Severino Vieira vem fa
Pa.cüico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, zer apenas ligeiras consi_derações contra esta 
Leonel .Filho, Chagas Lobato, Alexandre, projecto. · 
stoekler, Lamounier, Al~a.ro Botelho, .ame. Sendo o orador um dos mais humildes 1·e· 

·rico Luz; Viotti. Manoel' Fulgencio, Aristi- presentantes desta camara, não• se póde·eon· 
·a~ ~ia., G.onca.lves ·Ramos, .. Carlos das Cha.- siderar superior ás suspeitas dos seus conci
,@o ~CO~ta. Machado. Franc!sco Veiga, :no- ~a.dãos, de que, no caso de votar por este pro
..!L'llilgOS Porto, Palleta.. .Ferrrura Ranello, Fer- ;Jecto, lhe possa ser attribuida _a intenção de 

)iieá& . ~· João ~uíz, . GJmerio, Gesario .su:lfra,aar os seus intel'€sses pes~s. Por ou
-!~~~pn~'":o·~oraes ~an:p ... s, ~o~ ·Cha'!'~. tro lado, _vota?ld? c~n~. o proJecto e_ r~r· 
~· ~? caclos .• ~sta .J~or; Al:fre· vanda-se· o ;direito a _percepção de'sl.lbsl!lio, o 

·. ® 'Ellie, ãlfu\llila. Nogtleita, Jtilio 'de Més- orador .está. na. ..eontingencia -de ineoz;;-er Jia 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11:53- Página 2 ae 14 

sessao ·em 27 de Setembro de 1892 629 

suspeita, que lhe é de certo de!!airosa da parte 
de seus collegas, que lhe podem attribuir· o 
pensamento ou o pronpsito de votar contra o 
projecto contando com a maioria. veucedora. 
que o possa a.p:provar. 

Nestas conatções, só vê um alvitre que 
o possa resguardar das suspeitas de uma e de 
outra especie. Vota, portanto, contra . o pro
jecto, e emprega. na mesma. oppo:;ição a elle. 
o unico argumento a. que lhe e dado soccor
rer-se. Vota. contra o subsidio na prorogação 
da ses..~, . com a declaração ex presa a., que já 
fez na. sessão de 3 deste mez, e que repete 
agora, de que renuncia absolutamente, si o 
projecto for sanccionado, a receber o subsidio 
a qui, porventura, tenha direito pelo seu con
curso ás sess1ie5 durante a prorogação. 

Ninguem mais pedindo a pal:l.vra, fica en
eerrada a. discussão e adiada a votação, por 
falta. de numero. 

Continuação da 2.• discussão do projecto 
n. 192, fixando a. despeza do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas pa.ra o 
exerciciode 1893. 

Yeem á mesa, são lidas, apoiadas e enviil.da.s 
á commissão, as seguintes 

periores das estradas de ferro, excepto a d&. 
oontra.l, de modo a que o ma.ior vencimento 
não exceda de 12:000$ a.nnuaes. . .. , 

Art. E' o governo autorisado a arrendar 
todas as estradas de ferro; excepto a Central, 
a quem melhores condições oíferecer. a prazo 
nuncn maior de 30'annos, obrigando-se o ar
rendatario a construir os prolongamentos e 
ramaes já. approva.dos e esta.belecendq-se 
clausulas de con..<oervação e reversão em esta,do· 
perfeito, findo o prazo de arrendamento. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1892.
Urbano de Gott11eia, 

Ao projecto n • 192 

Propomos que a gratificmção para. criados 
dos ot!iciaes do e:xercito seja inclnida na gra
t iticaçiio do exercício dos mesmos olficiaes. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1892.
Jacques Otcrique .-J. J. Seabra.-Bellarmino 
de Mendonça. 

O Sr. Lauro Muller contim.ía no 
ponto em qne t inha ficaüo, quando foi intel'
rompido, por haver numero na casa. para. a 
votação ; dizia que a crise de transporte era . 

E~!ENDAS Ao PROJECTO N. Hl2. uma crise que não podia ser resolvida. pela 
Art. Fica 0 governo a.utorisa.do a vender unica consideração da pessoa que dirige a. Es

a quem mais vantagens offereoor 0 estabe!e- tracla de Ferro Central do BraziJ, cujas dif. 
cimento do Tiete, s Paulo, que se destinava ficuldades a.dvíeram das relações com as 
a uma. estação viticola. outra.s linhas de ferro que o estado ma.n~m. 

Art. o serviço de terras e colonisação fi· · O nobre deputado pelo estado de s. Paulo, 
caril a cargo dos estados, aos quaes serão en- referindo-se à grande falta de auxiliares, de
tregues as quantias a esse fim destinadas, do clarou que as encommendas vinham com n~ 
seguinte modo : venta dias de atrazo e que si as co usas não 

haviam melhorado, a culpa cabe ao director; 
Rín Grande do Sul........... 500:000$000 é um engano de S. Ex~. porque os ma.teriaes 
Santa Catharina, Paraná., Es- não cbega.m com noventa dias de atrazo. 

pirito Santo e Minas, qua- Outra accusação sem fundamento é de qne ·o 
tro, a cada um. ······· .. ·· 300:000$000 actual director augmentou o pessoal'de mo-

Bahía, Pernambuco, Arnazo- vimento e o das estações, porque nem mesmo 
nas, Ma~ tO Grosso e Goyaz, tem sido isto possível ; e o director, no in-
cinco, a cada um.····· . . ·. 200:000$000 tuito de não prejudicar a trabalho. tem cer· 

Pará, Maranhão, Piauhy. Ce- ceado as licenças. . 
ará, Rio Grande do Norte, A crise J>rovem do estado em que a. Ce~tral 
Para.byba, Alagôas, Sergipe recebeu a. linha do ramal da Cachoeira., bem 
e Rio de Jaueiro, nove, a como do máo estado do material e dasdifficul-
cada. um.·:.····.······ ··· 150:000$000 dad~s que á .administra.ção da estrada fora.m. 
Art. E' o governo autorisado a modificar creadas pelo Congresso, que no anno passado 

a actual lnspectoria de Terras e Colonisação,· nel(ou o credito pedido. votando a mesma 
reduzindo-a a uma repa.rLição estricta.mente verba do anno anterior, sem contempl.at a 
destinada. a. tratar da. recepção, agasa.lho e despPza necessa.ria para. o ra.ma.l da. Cachoeira.. 
tra.n.:;porte de irnrnigrantes. Entretanto, muitas são as obras que a.lli ll& 

Art. . Os empregados dispensados por forca tem feito e e:!tão se fazendo. . . 
de lei e com dkeitns adquiridos serão addi- · Outra accusação ao director, da qual se 
dos a outras repartições e il-ãQ occupando tem· feito cabedal tamanho. é a que se refere 
os lagares que forem vagando, na ordem de á existencia de 700 wagons encalhados n&S 
antiguidade e se,aundo as habilitações de estaçãos e fazendo falta ao trafego. Ainda. 
co.da. um, · · neste ponto o nobre deputado por S. Paulo 

Art. E' .o governo autori.sa.do a rever as não tem razão, visto como não h& tal qua.nti
ta.bellas dos vencimentos dos empre.,o-ados su" dade de wa.gons nas estações;: e; si· a.lgUÍlS es-

. . :~ ' 
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tão nestas condlçí'ies é que á. E.~a de Ferro 
· Cen~l do Brazil são creadas difficuldade:> pe
las companhias qne traf('g~m juntame~te com 
ella e· que não dão vazão as mercadortas por 
ena recebidas. 

Sendo assim, ou a admin:stracão n~o h~ de 
receber carga.saqui para pontos do mter·10r, 
ou então ser·á obrigada a arma.zenal-as nos pon
tos de entroncamento. 

O direct.or' da. Estrada de Ferro Central não 
pôde set· re!\ponsabilisado pela. falta. d~ dor
mentes· a concurrencia tem :::ido aoort..1. s<>m 
Jlre~os taxados, como rlis:;e o nohre deputado 
por s. Paulo, que sabe perfeitamente que 
muito poucos dormentes I'Xt~tam em S. Pa••lo 
e nesta. linha. Aqu ·lle> que coutracta.m o for
necimento de dormentes não sati~fa.zeUJ as 
encommendas exigidas e por Uo é qu o dire
ctor daquella. estrada vê-;e rodt·ado de diffi.-

.. culdades para. regularii!ar tal serviço. Alem 
disto. não procede a accruação :;o ore a. en~om
menda de dormentt>s de aço pelo adual dtre,-
tor , Yi:;to como a encommenda foi feita ante
riormente. :para experiencia de um engenllei
ro da estrada. 

Por tudo o qu~ acaba de dizer o ?r~dot', _si 
vê que aão provem da. actual admmt.otraçao 
os graves d'.'leito~ da estrada. . Basta exam;: 
nar-se as clrcumstancias em qut; a estrada fm 
entregue ao director actual pa.ra concluir-se 
que elle temcumprido o seu dever co~ acti
vidade, com dedi~ e com oompetencu~-

0 remedio para. esse mal não é fazer admi
ni:>tração de seis mezes; é conservar os admi
nistradores que cumprem o seu dever, como 
o actual, não co!locando á frente da estrada 
.outra pessoa. que venha enleitar-se com as 
pennas do pavão, como qualquer gralha. 
aproveitando-se o facto de E-star o material a 

. chegar. 

60:000$ respectivamente para as obras dos 
porto; de JJ.raguã. e Laguna . 

S. R -SuJa d1s se~ões, 27 de setembro de 
189~.-La~ro Jfiivtl'l'. · 

o Sr. Bevilaqu:a. julga ja muito 
bem def- ·ndida. por alguns collegas a act ll al 
administração da Esl.rada de !-"erro Central.~ 
muitos uo.~ argumentos que la apresentar Jil 
foram In· lbantemente empregados p lo nobre 
d~putado que a~a.ba de deixar a tribuna. 

Não se demor-drà., :POis, o orador robre o 
assumpto ; apenas mo:Str-ará a. in.,u~tiç~ com
pleta. que e leita ao distncto dmctor da. 
E<tr.1da de Ferro Central. cnjo~ sen~ll'!en~ 
ue justiça, inat,alavei~ a qualquer. sollcttar;ao 
e de qualquer pro,·emeneta,teem Hd? a ca:us~ 
principal da aggres~o de qu~ ~m s1d? V!Ctt· 
ma. O desenvolvimento prodtgwso· e mespe
ra.do que teve o movimento do trafego na 
Estrada. de Ferro Central nos ultimas t res 
annos é um làcto intontesta.vel : o nor.re 
deputado por S. Paulo, tão veh~mente n~ sua. 
accusação, encontrará no propr·1o relar.o•·to <\o 
ministro da agr.cultura resposta a mUltas das 
accusaç es que levantou. . 

Depois de produzir mais alguns .argumen
to~ em favor d, dtrector da Estrada de Fe~ro 
(,;entra!. O Ol ador r~sponde á.s obs~.rvaçves 
fe.tas pelo Sr . Badaró em umu. das ult1 mas 
se.;sões, a re,peito da E$k ada de ,Ferro 
Sobral, á qual S, Ex. augurou um 1uturo 
deses;>erador. . 

o orador póde ~arantir ao seu C<'llega. IDI· 
neiro que as i11formações que lhe foram fO!· 
n< cidas sobre e.·sa estrada de ferro sao 
inexa.ctas : a Estrada de Ferro Sobral teve 
um traçado errado. mas quem podia naquelle 
temp > assim o fez e agora não deve ser 
abandonada completa-mente, afim de _ser ten· 
ta.da a construcçao de uma outra ma.1s r ac.o-
nal e e:x.ac ·a . • . 

O orador tratará agora ligeiramente da 
duas emendas, uma. das qua.~~s rel;ltiva /1. E._ 
trada. ·de D. ·: Francisca, que vem publicada 
com um erro.· Esta. denominada est•-a.da. de 
ferro. quando e uma estrada de rodagem . . A 
commissão de orçamento prop5e a extincçã.o 
da verba ·para f'Ssa estrada, justamente no 

· anno em que ella ia ser (Xlncluida. O orador 
nãó farâ. sentir a inconveniencia de3Sa sup
:pressão limit.a.ndo-~e a pedir ã. Camara a ap~ 
provaçã·, da medida que propõe. (Muito bem. 
Muito bem.) · 

Passando ao E>studo da. imroigração, o _ora· 
dor nOta que com a apptova.ção do proJecto 
sobre 1m migração chine a deve tl·a.z r _como 
consequencia a suppressão da verba de~maua 
h immi~ração européa,. No ~· po~em, úe 
nã,oquerer a camat·a suppr1mü-a. entao de•e 
ellaser ampliada com odJl'e.to oe cad~ estado 
dar-lhe a applicação que melhor conv1er:. 

No estado do Ceará, por exemplo, nao se 
cogitará. da introducçã.o de immigr-'ntes euro
peos e muito menos ai'iattcos : ~se estado 
applicaria. a ·verba qu~ lh~ comp~b~ . em re-

Vem á mesa, é lida. apoiada e enviada à 
coínmissão a seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 19'2 

Verba - Obrus diuersas ttos estados 

paros de açude8.loca.lisaçao d-:: ret1rantes cet~-· 
renses que tornam a. terra. !!a.tal ;_ ~m sum~a.. 
a serviços desaa 01·dem, ma1s uteu: e vantlVJ:" 
sos do que quantos milhões de chinezes que1· 
ram mand;.~r. (A!1,iw be m .) . 

Para. oceorrer ao serviço de garanti~s de A discussão fica adiada. para se proceder á. 
juros, coy.signe-se -as verbas de 120:000$ e votação. · 
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o SR. PREI'IDEl\"TE- Havenno numf>ro na. S1~bmettida.avotos,éapprovada.por70votos 
casa. vae-se proceder a vot11cão das mr-teria.s a seguinte emenda: · 

dl~~ignad<.ts n~ primeira parte da ordem do ~~R,Pd~~~:s~õ~:.1'i6 2;é setembro de 1892.-
E' submettido a votos e a.pprovado o pare- Fm;,ciscl) Vâgfl. 

cer n .i9, deste anno, juh.<a.urto não ha"'er que submettido a votos, é approvado o seguinte~ 
deferir no reqne im nto da Companhia R('gis· Art. 3. ' São revogadas a.s disposições ein 
tro Torren-< Ur-b •no,pedindo varia.~ modificações contrario: · 
nos d··cretos n.451 B, de 31 de maio e n.935 ·• E' 0 projecto assim emendado. adaptado · 
de 5 de novembro de 1890, ou indemnisação para. passa.I' a 3' discussão e enviado á com
das perdas e damnos r<'snltante~ do rompi· mi,sii.o de orçamento. 
menta do compromisso contrahido pelo go- Votação em 3> discussão, do projecto n. 
verno. · 118 A, d 'Ste ann", a.utorísando o governo a. 

Votação, em 2• discns-ão, do projecton.198, reorganisar o serviço da Repart:c;ã.o GPra.l dos 
de~te anno. autortsando o governo a abrir Tel~I"u.pltos e alte!".tl' o respectivo regula.
crerlito~ e~peciaes, no corrente exercicio. de meuto. 
500:00J$ a cad um dos estados d~. Parahyba.. 0 SR. PRESIDF:l'li"TE- Th!clare. que ha Uma 
Gúyaz e Piauhy, para occorrer ás despetns em~nda do Sr. Arthur Rios, que por ser sub
com os diversos serviçl:s a seu car·go. stituti va vae submetter a votos, •:e preferen· 

o SR PRESIDENTE declara. que ba. emendas cia, e diz que o parecer da commissão é fa.vo-
ao projt>cto. mvP.\ á emenda. 

Su m~tt.ido a votos é a.pprovado o seguinte Procede-se í1 leitura da. emenda do Sr. Ar• 
artigo, salva. a ~menda: thur Rios. 

Art. 1.• E' o Poder Executivo autorisado. o SR. ARTII.tJR Rms (pela 01·dem) diz que ha · 
de conformidade com o ai't. 4" das <iisposições um erro typographico na impressão da emen· 
transitarias d11 Constituição, a a.bdr creditas d8, ao art. 2". Assim. onde se lê- 2$000-
especiaes no ex~rcicio · corrente de 500:000$ a deve· se ler - 2:000$000. · 
cada um do~ e::otado3 da Parahyba, Goyaz e Submettida a votos, é rejeitada a. e~end.a.. 
P.auhy. para occorrerem as despezas com os Fica preiudicada a emenda do .sr. Revi-diversos s:·rviço; a seu ca.rgo. " 

Subm<>tJ.ida a votos a emen(ta.do Sr .. Epita- laqua ao paragrapho-Almoxarifado. 
cio e outros ao art. }o, e rejeitada. Em seguida é submettida a voto.s e a.ppro-

vada a segtlinte emenda: 
O SR. PIRES FERREIRA pede verificação da . Restabeleça-se a tabella do projecto apre-

votação. . . sentado pela. commi~são de orçamento.. . 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se Sala das sessões, 12 de ~etembro de 1892.-

que :~, emenda foi rejeitada por 65 votos, con- 0Jrfos Ca. 111pos e outros. 
tra 41. o SR. PRESIDENTE annuncia a votação da.· · 

O SR. P~<ESIDENTE declara que a .emenda sub-~menda do Sr. Severino Vieira á emenda. 
apresentada ao ar>t. 2• pelo Sr. Franri~o do Sr. Carlos Campos. · 
Veiga e sup?ressiva e por i'-"'50 vaesubmettE'l-a o SR. ARTHUR Rios (pela OYdem) - Sr. p:re-
a votos de prererencia ao artigo. . sidente, esta emenda. está. prejudicada.. Al)e-

·subrnettida a votos a emendfl do Sr. Fran· zar della ter sido offerecida ã Camara, á vo~. 
cisco Veiga., supprimindo o :.rt.2• do projecto •. tação, por um parecer em separado. ':l_lla esta 
o Sr. presidente. declara ter> sido approvada. e-videntemente prejudicada, porque nao altera · 

O SR . ARTHUR Rios (pela ordem) pede veri- a. tatella estabelecida no projecto ; apenas 
ficação da votação. fixa o numero do pessoal., quando não fixa em 

Procedendo-se â verificacão, votam a favor relação á classe dos telegraphos. 
· · Si a materia principal sobre que verso~ a. 

·57 e contrà 42. contesta.ção das vantagens da tabella. por m1m · 
O SR. PRESID~TE- N"ao ha numero. Vae-se oft'erecida foi por não fi:xar o numero; V.Ex. 

proceder â. chamada. sabe que umaeme~da que não vem preenc~er · 
Procedendo-se á chamada, verifica-se que o fim exigido, esta por sua natureza. preJU

se retiraram os Sr~. Gonçalo de Lago-. Pe- dicada. 
reira ti~> Lyra, Luiz Murat, Baptista da Motta o SR. PRESIDENTE-As observaç~s de V.Ex. 
e Alcindo'Guauabara~. reft,J·em-se à materia da ~menda e não 

o SR. PRESIDEI'."TE :-- Ret'lJonderAm à cha· JX>."'SO deixar de bUbmetter a el,ll.enda á consi~
ma.da 114 Srs deputados. va·e-se pt•ocedl'r de deração da casa. 
novo á votação da emenda suppressiva do Posfu. a votos, a emenda ... do Sr. Severino 
Sr. Francisco Veiga.. · · · Vieira é T~ieitada. 
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Fica. prejudicado o additivo do Sr. Arthur · 
Rios ao pa.ra.gra.pho unico. 

E' snbmettida. a. votos e a.pprovada a: se-
gúinte emenda : . 

No art. 3 , onde se diz-os tele.,.araphista.s de 
1• e 2• classes~diga-se: os telephonista.s de }a 
e 2" c};>sses. 

Sala. das sessões, 23 de setembro 'de 1892 ...,.... 
Ârtkur Rios. 

É' ta.mbem submettida a votos e a.pprovo.da 
a seguinte emenda do Sr. Arthur R.ios: 

O art. 4.• A taxa telegnph:ca poderâ. ser 
arrecadada por meio de estampilhas espe-
ciaes. . 

Assim emendado, é adopta.do em 3> discus
são e remettido á oommissã.o de redaccão o 
seguinte: 

2 contínuos a 1:800$ ...•.••. 
2 serventes, diaria. até 3$600. 

Archi70: 
I otficial arcbi vista. .... . ..•. 
1 ajudante do arctüvista .... 

The~ouraria : 
1 thesoureiro (inclusive 800$ 

pa.r11 quebras) ...••..... 
1 escrivão . .... ........ ... . . · 
1 fiel. ........ . ........... . 
I a.manuense .... . .... . . ... . 
1 cont'nuo ••. •. . ...•••• : •• . 

Almoxarifado : 
1 a.lmoxo.rif\!. • . • . . . • • • . . •• • 
1 eserlvão .• ...••.. , , ,, . •... 
1 dcspaaho.nte ••..•..•••• •.• 
1 ft~l .................... .. 

PROJECTO N. 118 A- 1892 2 ~~60i$S • ~~~~i~:~~~~i.0? .. ~ 
O Congl'eó1!0 Nacional decreta. : 2 a.ntanuenses a 2:400$ ...••• 
Art. 1.• Fica. o governo autorisado a reor· 1 encarregado do deposito ... 

14<!-nisar o sernco da Repartição Gera.l dos 1 continuo ....•.•..•.. . . •• . 
Telegra.phos e a alterar o respectivo re~'11la- 1 mestre da lancha. • . . .•.•. , 
mento, de accordo com as SPguintes bases : 1 ma.chinlsta .. , •. .. •.• •• . .. 

A Rêpa.rtição Geral dos Tel€'gra.phos ftca.râ 1 r.,guistn. • •• , , •. •... . ••• •• . 
a cargo de uma direct.oria. geral e const.a.rá 5 marinheiros ( diarias até 
das tres divisões seguintes : 3$600) •.•••...••••••• • • 
· 1•, administração gel'IIJ, que comprehenderá 2 serventes ( díarias até 
dit'éctoria, secretaria, archivo, tllesouraria, 3$600 ) . • ~ ...... . ..... . 
almoxarifado, linhas e estações : 

25, secção teebnica, que terá a seu cargo a Linhas e estaeõeS : 
organisação de projectos e mais trabalhos 16 engenheiros-chefes de dis· 
technicos relativos ao serviço telPgra.pbico, e tricto a. 8:4()()$. · · ·• • · · • 
comprehenderit. efcriptorio central, escripto- 10 ins~ctores de I"' classe a. 
rio de des~nho. gabinete de experiencias, . 5.400$. ~ · .. " " · • 9 .. · 
aula telegra.pbica. e o:fficinas ; 30 d~tos de 2 . classe a 4:200$ 

Sa, contadoria. geral ou secção da receita e 30 dtt?s de 33 ~sse ~ ~:000$ 
c}e$JM!,Za gero.l da repartição. Na séde de cada 70 fettores de lmha {dianas de 
disfrictô ha.>'era uma. sub-contadoria i.n.cum- 2$500 ~ 5$). ·: · · · · · · · · · .. 

. bida da. fisca.Iisação da receita e despeza no 400 guardas (d1ar1a.s d_e 2:$ a 4$) 
mesmo di.strieto. 400 trabalhadores (dia.rtas de 

Art. 2;• A hierarchia. e os vencimentos dos 2.$ a. <>$) • ·: • • • • • • • • • • • • • • 
funccionarios daRepe.rtit,:ão Geral dos Tele· lO telegraphista.s-ilhefes a. 
gra.pbos serão regidos pela disposição da se- 6;600$-.............. .. . 
""'"'te •~"ftlla.: 50 ditos de Ja. classe a 4:ã · e...... """"" · 100 ditos de 2a dita. a 3:8 

ta di'IJisáo 240 ditos de s~ dita 8. 3: . 
200 praticantes a..... 2:0 

Administra.çã.O geral 12 vigias de ta classe a 1:200$ 
· Directoriá.: 15 ditos de 2a dita. a 980$ 

100 estafetas de l• dita a 1:200$ 
1 director geral......... ... 15:000$000 200 ditos de 2• dita. a 1360$ 
.1 Vioo-director... .... .. .. .. 10:800$000 90. serventes (diaria ate 3$j. 
1 engenheiro ajudante...... 6:800$000 

secretaria : 
.t aééreta.rió ..... . ........ :. 
l primeii'O escriptura.rio ... . 
2 segundos escrtptumios a 

. 4:00()$ •• -.·.· ••••. ••••• · • • 
2,ai:iia.nüensês a. 2!400:1; ...... ~ 
1 porteiro ........... : ...... . 

6:600$)00 
4:800$000 

8 :00.0$000 . 
4:800$1()0 
2:400$000 

2'l di'liisao 

. Secção technica. 

Escriptorlo central: 
1 chefe .................... · 
1 telegra.phista-ilhefe ..•• •• 
1 1 ~ escri:pturario ...•.• •••. 

3:600$000 

4: 800$000 
2:400$000 

6:800$000 
4:800$000 
3:200$000 
2:400$000 
l :80Q$:)00 

5:400$000 
3:600$000 
3:600.~000 
3:200$000 

7:200$00:J 
4:800$000 
2:4• .0$~ 
1:800$000 
2:400$000 
2:400$000 
1:800$000 

134:400$000 

· 54 :~oo· 
126.0\10$000 
90:000$000 

79:200$000 

~ . 

9:000$000 
6:600$000 
4:800$1)00 
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I 2"dito .. . .. .... .... . ... . 
2 amanuenses ............ . 
I continuo . ... ...... ; ... . 

Escriptorio de desenho : 
1 desenhi~ta-chefe ........ . 
2 ditos ajudantes a 3:000$ 

Gabinete de experiencia.s : 
engenueiro _ ............ . 
auxiliar.. . . . ........• _ . 
Aula. telegraphica: 

1 en~enheiro ...... . ..•.... 
1 tl>legraphísta. de r• classe. 

Oftlciaes: 
1 chete .. . . ..............• 
1 ajudante .• . . • . ..... •. . . . 
6 opera.rios de I" c 1 a. s se 

rdia.ria. de 10$) ........ .. 
9 ditos de 2• dita (dla.ria de 

8$) •...•.••..•. -•.. . , .••• 
24 ditos de 3> dita (diaria de 

6$) ........ , ......... .. 
10 aprendizes (dia.ria. · até 3$) • . 
3 serventes (diaria ate 3$) . • . 

a~ di1)isao 

Contadoria 

Escriptorio central: 
l contador geral. .......... . 
l I• esc ri pturario ......... . . 
1 amanuense ..... . . .... ... . 
Duas secções : 

2 chefes de secções . ••.... .•. 
4 1os escripturarios a 4:800$ .. 
4 2•• dito3 a 4:000$ • . . ; .. .. .. 
6 amanuenses a 2:4()()$ .• .•. • 
2 continuos a. I : 800$- •• .••. : 
Sub-oontadorla.s de 1" classe: 

8 sub-contadores a 4:800$ .. . 
8 thesoureiros (i n c l u s i v e 

400$ para quebras) a 4:200$ 
8 2"1 escripturario~ a 4:000$. 

16 amanuenses a.-2:400$ . . ... . 
Su b-contadoria.s de 2.• classe : 

8 sub-contad.ores-thesoureíros 

4:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

6:600$000 
6:000$000 

6:600~000 
2:400$000 

5:600$000 
. 4:800$000 

7:000~ 
5:400.)000 

9:0008')00 
4:~00$000 
2:·•00$000 

6:00'l:t000 
19:2QOSOOO 
16:000$ 00 
14:400$00() 
3:600$00() 

38:400$000 

33 :600$000 
32:ooosooo 
38: 400$000 

a 4:200$. ;. . • • . .. • .. • . .. . 33:600$000 
8 3•• escr1pturarios a 3:0UO$.. 24:000$000 

16 ama.nuelli!eo a. 1:800$... . .. 28:800$1l00 
Art. 3. • Os tele,oraphistas de 1• e 2" classes 

sã~ equiparados respectivamente aos telegra-
phistas de 3• clas3e e praticantes. . · 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em con-
trario. . . · 

Votação em 3• discussão do projecto n. 200 
(do Senado), autori.»ando o pagamento do sub
~dio B.9S senadores e deputados, etc., na pr~ 
rogação da actual sessão legi:!lati va, pelos 
saldos das ri!Spectiva.s verbas do corrente ex
ercício. 

c&m&ra. v. v 

0 SR. PRESIDENTE declara que não ha. 
emendas ao projecto. 

Suhmettido a votos, é adoptado em :P dis
cu•são e enviado a sancção, offir:iando-se ao 
Senado, o seguinte . 

PROJECTO N. 206 

( do Seuarlo ) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1-" O subsidio dos ~enarlores e depu· 

tados, na. pruro~ação da actual ses!'ã.o le~!:;la
tiva, será pago pelo> saldos das respec.1vas 
veri;a.s do <:orrente exe1·cic10. 

Parogra.pho unioo. Pelos mesmos saldos se
riio pago o scrvi.;;o tachigrapbico de r edac
ção tios uebates e pul!ticac;ões nas duas casas 
do C<lngres::o, durante o tempo que excede!:' a 
c:nco mt:'zes. 

Art. 2. • Revoga.m-se as disposiçées em con-
tt'ario. 

o. SR. PRESIDE\\:'TE estando esgotada a. hora 
destinada á primeira parte da ordem do dia, 
pa~a.·se ó. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Continuação da 2> di,cussã.o do projecto 
n. 193. tleste anuo, fixa.ndo a despeza. do Mi· 
nisterio da. Guerra, para e exercício de 1893. 

Veem á mesa., são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS AO ?R.OJECTO !'i. 193 

Reduza-se a 50: 000$ a. consignação de 
150:000$ para obra-> de cons~rvação, ra.ll3-ros, 
as .. eio e pintura. em qu arte1s, esta.beleclmen
tos milita.t·es e proprios na.cionaes. 

Conierve-se a consign;v;~o destin'l.da. à. ma
nutenção da Fabma. de Armas da. Coa<:_eição. 

Reduza-se a. 500:000$ a conSlgnaçao de 
650:000$ para transporte de tropas e come
darias de embarque. . · 

E' autorisa.do o Presidente da. Republica. a. 
supprimir o ~:ommando geral de ar tilharia, 
tra.nslerindo as funcções desse commando para 
as L'epn.rtiçües exi:>tentes, conibrme a natu
reza dos s~rviços: 

S. R.- Sala. das sessões, 24 de setembro de 
1892.-Homel'o Ba.pti~ta.- Atc;des Lima.
Julio de Castiilws.-0_ do N ascimento. · 

Veem á mesa, são lidas, apoia 1as e envia
das à c0mmissão as seguintes 

E!>IENDAS .A.O PROJECTO N. 193 . 

Orçamento da. guerra.: · 
O 1" patrão do Arsenal de Guerra. vencerá 

7$ diarios, os 2•• 5$ fi os ar,·ora.dos 4$000~ 
Rio,26 de setzmbro de 1892.-P.res Ferreirfl. -

- P .u?Aia Guimaraes. · 
80 
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Orçamento da. guerra.: • I ve~l'io tome conta. do terreno d~top!níãoque 
Accrescen'e·s ~ onde.con,·iP.r: .. actua.lmE~nte p'rtence a e.lle or-..u'ol'. · 
Fica · _o governo autori:>:tdo a. equiparar os As <im, passa a. re:>poml :'r á critica que trm 

2•• patro~s .do Ars"nal de Guerra desta capital merecitio o pr·ojecto. não por preoccupa.ção 
~ machm1sta.s do IJ!.esmo arsenal e bem as- pe..<:SO>tl, mas p:·lo •lcsvello que tem pela causa. 
s•_m a elevar os patroes arvorado3 á catego- qu., defende; visto que a com missão de orça.. 
r1a de 3 • pàtl'~s. mento, ilist.inguindo-o, collocou-o na espinho-

Sala. das sesOQeS, 26 de setemlJro de 1892.- si,;.~ima posição de ter de estudar ma teria 
J. RetUmba. alheia ás !'.nas prt'occupações h.LbitUfles. 

Emenda ao proj<>cto n. 193: · (J_I)T_!lpre!Iende a ca.mara quã.o . difllcil é a 
Art. 1". n. ;:, Suppdmido~ o snrv1ço com 0 poswa.o em que fica aquelle que na quadra 

collegio militar A a con.;i:.;naç:io (lA 272::>40.s, ~ctual se ve no dever de formular u. pro
pedhl&· pa.ra e,se serviço-1·ettuz.ida assitu u J• ·cto de orçamento: de ~m lado as dtfficul-
verhl~u. U!06:17j$"1 -0. da~es financetl"'~s -~o pa.tr. l ·e o.co~selh~m :>. 

Acm·escenttl·Sc onde ~onviP.r : ma-1:> sev~ra economuL e p •rta.nto mUJtoS<:Ortes 
Subvenç AS em fa.vor de tllhos, d" a.mbns os m•s. verbas _de d_~·peza.s; do ou~t·o l!!do. o. des

sexos, d~ militar.·s. applio-ad<LS de e.ccortlo com gos,o. ~~ ammos1uo.de ~3:_s chs3es e 1nd•v•duos 
o artigo (•egnint ·) JflO:OOO~J •. pre .. ud.cados e a. opp<mcao da.q •.elles qne, !'Ol-

Ar·t (additivo) e o governe) a.utot"isado : l~do~ em o:~tro ponto de_ VISta, a.ttentlem 
••) a estabelecer. em r ·g,tlam· nto. a.~ ron· n:tat~ a neces~1dade de ~~rv_tço.~ de sua. e:.-~e

dições em que deva s~r auxiliada a iustrucçã.o e1ahtlade do que no eqUJhbr_tr~ orçamentario. 
secundaria em ·esta~lecimentos public l!'; ou . ~meça ~ respon,der_ as cr1tu:as f\lrmul~las 
pa.rt colares. nll. Capttal Federal e '•OS diversol: sc.b, e O pro,ecto. r. fermdo-se ao Sr. deputado 
e>~tar1os, dP- filhos do3 ofllcü1 s do exPr i to e da T omaz Flo~·es. a quem d:s .gradou ter o 
armada, etftd.ivos, reformados o:.t l1onorMio~ orador cl~ssiftca.do rle ser~1ços de natureza 
por serviço d9 campanha. · on de p ·açn.s de unprouu t1 v_a os ref ·re~t.e3 a pasta da. gue•·r~. 

- pret morta~ em .--omhat ,a.té 0 n. de 2.';0 atum- Acha p •55Ivel qu~ o 1llustre ~eput,a.do nao 
no3, de edade de 8 a 13 n.nnos, não ex~den,Jo t n a.· compr · 1Ien~1do con vementemente o 
e.<>:>~:> auxilio a taxa de 500~ por a.lumno, na. alcan~e da. expressao. . . . 
Ca.pita.l Federal e de 400$ nns estados; . Os m•.er&;s s da soCiedade d y•dem-se em 

b) a. aproveõtar os editlcio5 e matet'ial ade- mtereSlles de conseev~r;ão e 1nteress~ de 
quado do collegio miii ·o.r par·a a fun.-lAção pro .'~e:>so. uns ligados a. ordem, outros a pro-
de um a.:;yl,18St•·icta.mPnte destinado a abrigar lluc~ . . _ 
filhos de mlli'ar de terra e mar, que prova- o~ ~~teres~es ligados. :>, o~~em sao os ~n
·rem caN'ncia de recur os de vida. e outra..~ fiados a. mag~st:-a.tura. a l)'lb 1a, ao exerCito; 
. condic;ões que forem exigidas. os outrPs sao os que . os eoonom s~.as maiS 

O governn proverá em orLlem a ser e~se p:trt!cu l!lrmeot~ denommam - ser_VJQ?S re· 
esta.helecimentoadministrado por as;:ociação produetl\'OS, cu.;o a11gmento d~ sacnticlO cor· 1 

partícula. .. furma.tla de militares, ou de pes· responde ao augmento de resulta.tlos. I 
soas de suas ra.milias. As.<úm, poi~. a.quella expressão, nem de Ion- ' 
_Além do p:LLrimonio com que essa. institui- ge podia ofl'en<ler os mellndres do exeecito. 

çao pos<~ ser constituída pela .ge.nerosidade De Iara que por intiativa sua a commis~ão 
d~ns,;ocHdos ou de q~alquer pessoa e:>tranlla, convidou o illustre r!eputndo Dionysio Ce••q uei· 
fica.m dPsde 1~ cons•gn;~as a.s despezas da m que é distinr.to m·na.mento do ~>xeclto para 
.sua. install>l<;flO e cu ; teto· · ~ 1 b · · ' p a. renll d t · . · d . m.ormll a so re vario:> pontos relattvos ao 
. . • · a 0 pa rlmomo o asylo dos m- exerct·o e esse cidadão tã~ illustrado quanto 
validos da pa.tria • · · · · · ' 2> u a., '- . patr1ota., acudm no a.ppello e tomou parte nos 

• m 'ubvença.o. que ~e:a S:nnua.lmPnte trabalhos embryonarius do proje·to 
votada no orçamen1o do M1mster10 da Guer . · · ' • 
ra. a qml para o presente exercHo é fixad;t Faz considerações pohticas de ordem gera.l, 
em. 50 cont.o~. incluídas na verba-Subvenç:>es sali_ent.ando a po~içã.o do exercito no seio das 
em favor de filhos de militares. soct~l3des cultM. refere-se ao a.ctual estado 

· Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- do c:>x· rcito nas ·nações européas e na.o. ame· 
Seo~rino ·Viei ra.. l'ica.nas, e, para. cor .• borar a sua. opinião de 

, • que os povos da America querem medir a sua . 
O Sr,. Ahn.P~d'l. No~n:eira co- grand za. não pel:l. força. g:>ralmedtõ\ wicros· 

meça dec a.rando~s". JUStamente em?Cionado ao 1 cop:ca. dos exercito;:,· mas. p' lo a.tila.mento de 
en~~r na l~cta d~gu~l que occas10na a ma- i·wus gov(•r-no, , pela. industria. pela lavoura.. 
i~n~ em_ d•scussa_o, a v!s:a _dn~ nomAA que ;pelo ,·ommercio e pelopovoamento, ernfim, 
vm mscr•ptos no hvro de ·~s~r1pçoes. ~ntre- ob~E>rva que os Estlldos Unid"~• nação tleôO 
ta.nto. V:ll.len~o-se da po~;çao e.-tratE'g!ca em, milhões de habita.ntks tem elitr ito inferior 
que está, nao consentira que o exerCito ad-• ao do Brazil : - ha 10 a.nnos comp~a-se o 
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se11 exercito de 10 mil homens e ho.ie de 25 Do m~smo modo se manifesta quanto â. re-
mil. il.ucçiío de ''erbas para 1·eparos de quar eis e 

RP.fere-se ta.mbem a R ·publica. Argentina. OUt i'OS :::er·vi<;os milit;noe;; dos divel'llQll t>StadO$. 
ao Chile e ao Par~UJY e con.·lue que a ver- Responde a.o Sr. tleputado Bedlaqua. que 
dadeira f'ot•ça. das naçôe~ I"OnRiste no ~.-t ·1'elc- f'Stl'anbou 1er a comm ~ proposto suppres
cimerlto de linbãs ferJ't'M, commercia~ ri- são d L vet·ba. par-.1. a.luguel da casa para o di
colas ou estrategicall. Uma.lin :a ferrea. estr-a- recto1• dn. E~ola Super1or de Guerr,o, cba
tegica. - pondera. - nle mais do que 10 mil ma.ndo em 1Je11 auxilio a opinir.o dus S1·s. Ser· 
bomens A ver'ddde:ra. t .. rça. l·Stá. no e•tabele- zedello Corrtia e Gabino B s •Uro, manifesta a· 
cimento de linhas tt'IP;.wup ,Jcas pum commu- J'e."peito, quuntlo o ann•• pa.s ado el~Lora.ram 
nicar o pensa.ml'nto nos ponto~ m:Lis remoto~ ; o pt'I.Ut-cto rJe vroça.mento. 
no f·stut!o e.-<trato·gico sob o pout.o oi~ vi~ta thl Explict~ o pro1·edinwnto da commissão rela-
immigraçiío, paJ'tt. avul~ur o. p••pulat:üo n:1clo th·amente no~~ 10. li c• l2. 
nul e lhrnentar todas ns Jhro;u~ dB pro!luc~'llo Nu nttlnentl• llt·~te ullimo, justifica ampla
do pniz. E' t!ste ·o petlt!!tlll eolido e luexpugnn· m.·ntl! u. ellmino.<;üo tln verlo. pe.t11. <·ri.ll.dos de 
vel de umo. na.;ilo. o!llclne~. 

Ao pa.s~o que no C!'ltndo o.rtnnltlo tlcacnvol· F111. o hletorit'o drstn. qurst;io. 
vimento de pollco em ponco t mpo os ILI'ffiiL·. Mo8tro. us lnconvemeute~ de terem os of-
m··ntos li'iio substitu d· B (l!>l' outro~ mal~ Hclucs Cl' ndos pni7llfJus c mostra. tambem 
aper·etçOados. o 1!8.CI·Iftcln quo B n:•çiío IIJ.Z que l.'ll~e lbcto re~ultou tle tlm erro d~ inler
com instrurnf'llto$ agr·kolnll 4:! com o dceen· pr'tltnr;'tio !lo prante(l.(lú ministro Junqueira., 

. volvimento uo commerclo e do ~ua. pop::lo.çiio, co1uo JLi. o demonstrou em nuta.vel discurso o 
é apen118 uma o.pvlica.çiio de dinhtl1ro qua tlno.do e Lru.vo militar, deputado Pinheiro 
tere juro remunerador Guimu.t•iics. 

Nilo vê tazão pa.ra. o cuidado m&nifesto de Não fui intE>nçã.o do orador diminuir venci-
e ta.belell(>r exercito numeroso ; pois n. nação menta.• o. 1• ilitllre' e sim rUminar tal verb.J. 
está em paz com as cir. umvi~inbas. do Ol\·amdnto do 1\Jin iste io da Guerra 

Admíttida. a eventunli!lade de 1.1ma g11Prra Declat1l. 1 e .. eitar a. emenda. otr recida pelo 
com ;~.qu~lla com que o Bruzil tem pendencia., Sr. Jacques Ouriqu·~. . 
a. qual actualmente se arma. de.~proporciuna- A respeito do omt:ngente do exercito, refe
damente. como diz em a par~ um Sr. depu· rn-se a uma dela.rac;ão 1eita pelo Di"rin do 
tado, quer concordar em que sejamos ven- O·r'fl>'e<.<o em nome do Sr ministro da guerra · 
cidos no momento . MM o rur.uro 1 sobre um l:-QUivoc:o Jta. ·. ido en·,re S. Ex. e :1 

Si ess~t nnÇ<i.o est" depa.Upt"t·uda, ex haurida., com missão e lê uma carta, dil'i~ida ao torador 
que recur:;os terá. pa.ra impeuir-nos o dtsfot·ço~ por a.quell~ ministro, seg·uindo·a de Cliver:la.s 

Não é o exercito mais numeroso o ma.i...: pond~ra.ções expli. ath·a.s do caso. 
forte. mas sim o mais bem organisa.do, o mais Re8ponde á. critita. feita pelei. imprensa., e 
instruido; o aprefeiçoamento das armas tornou nomtnalmente pdo Sr ten~nte-corond Tor-
mnito secundaria a uest1·eza. do ,oJdado. res Homem. 

·O qu" convem é ter um l-~Xercito pet·ma.nente Faz outras consid~ra.çi"es. Termina, pedindo. 
reduz:do a umare;;er•·a. con~ider-olvel, com a o congraçamento de t.OOos os bra~ilt'iros. por
dupla :vantagem de não onera r o orçamento e que só a..-;sim se poderá ol.Jter a <:ansol.d&Qão 
estabdew· um quadro do qual ein momento da RepuL!ica. 
da.dQ poSl'am se~ ~irt~dos pa.ra. o exercito sol- A discussão nca adiada~ 
dados aptos e dJsctph.nado~ • 
. En_tra, em sE:>gnida., ua. aprec~ação mais par- Passa-se a hora destinada ao expediente. 

t rcularde cada um11. da.s o~;eL"ÇO'S levantadas O Sr. ]•'sect'etario procede á. leitura. do se-
contra o projecto, quer por depu ados, quer guillte 
pela imprensa, quer p!!lo ministro da guerl'a. 

n:z que a commi:>são achou mais fu.cilredu- EXPEDIENTE 
ztr dcspezas nas verba.s consignadas a obras, : . · 
tanto mais quanto muitas della.; se r<>ferem Ol:flcws ~ . 
a trabalhos ainda não comrçados e outros de Do Sr. I • Secretario do Srnado, de 26 do 
facil e conv~niente adiamento oorrE'nte. communicando que a.quella Cá- . 

Passa a e.<;pecitLar as suppressões impugna· mar:~. enviou á sancção os auto.,o-raphos d:t 
das,.respondendo aos respectivos impul!'nado· resolução do Congre~~o autol'isando o Pode•· 
l'e!! . · · Exetutivo a conceder á Companhia Fabril 

Entre essas refe!'i'-se á. remoção do hospital i Industrial e ConstructlJr:t os fa-.;oJ't'S constao~. 
do castello. â. C'OUf<trucção ·de dou" etlitlciO;>.I tes do aviso n 75 de 30 de julho de 1889 ent 
na forta.l za de S João, á constrttcção d,, úm ! que se esta' elet·e para a Companhia Industrial 
~diflcio par;, a Escola Sup. rior de Gu•rra e t de Cal e marm.o1·es de Caraadahy, h1de COm-. 
JUStificalargameote as medidas propostas. I pa.nllia. Pr"?gresso Industrial. de carandahy, a 
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tari& especial pan esports.ção de cal.-Intei
rada. 

·Do mesmo senhor,de 27 do corrente.commu
nicando que aquella Camara enviou ã. sancçã.o 
os autographos da resoluç.ão do Congre"-~. 
concedendo a D. Olympia Rodrigue.; Vaz, 
irmã do ~.lfer,' s de voluntarios da patria, Fran
cisco Wencesllio Rodrigues, .fallecido por 
motivo de molestia.s em Campanha., a. pen~ão 
de 36$000 mensaes.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, com
municando que com officio uo liHnisterio da 
Instruccão Publica., Cort•eios e ·Tdegrap! iO~, 
de 20 do mesmo mez, !oi de;olvido à.quclla 
Camara, sanccionado, o dect·eto do Con;!re~so,. 
autorisando o governo a abt•ir d~sde .iú. um 
credito supplementar de IS :000$ p:ml. paga
mento do augr:nento de vencimelltO uo~ lente:> 
do Gymna.sio Nacional e approvando a des· 
peza. fuita com o Museo !\'acion:ü llara a 
Quint<t da Boa. Vi~ta na importancia de 
25:000:000 - Inteirada. 

· . Do me!mlo senhor , (le igual d~ta.. commu-
nicando que, com officío do Minister iO da. 
Justiça., de 21 do mesmo mez., loi de\·otvido 
áq uella. Camara.. sancciona.t!o, o uecreto do 
Congre~so, concedendo a.mnistia. ao~ indi~·i
duos que tomaram parte nos movimentos re
volucionarios do estado de Ma.tto . Grosso, e 
aos que se envolveram directa. ou indirecta
mente nos do estado do Rio Grande do SuL
Inteirada.. 

Do mesm.o senhor, de igual data, remet
tendo a pi'Dpooição desta ca.mara. autorisando 
o Podar Executivo 1\ mandar p1gar ao 2° te
nente do corpo de faz<'nda da armada Wan
derlino Zozimo Ferreira da Silva, a impor
tancia do soldo de sua patente desde 14 de 
junho de 1890 ate 28 de abril de 1892., sendo 
este tempo contado para todos os effeitos; 
propo~ição esta a. que aquella. Camar;t não 
:póde d:~r o seu consentimento - Inteira.dc~. 

Do Ministerio dos Negocias do Interior, de 
24 do cort'ente, em re5posta ao desta Ca.ma.ra. 
de 16 do corrente, communicando que se estã 
procedendo com toda a. solicitude âs dili.!;en
cías nece3Sg,l'i.s para que se possam estabele
cer ~ous lazaretos .. além do da. Ilila Gr'iLnde, 
sendo um no Para e outro em Pernll.mlmco, 
mas ,que no entretanto a e~colha. do~ pontos 
que devem ser desigaados na.quelle~ estados, 
depende do resultado dos estudos do~ fuuccio
narios especialmente incumbidos daquelte ser
viço.-A quem fez a. requisiQii.o ( o Sr. depu
.iado João Vieira. ). 

Requerimentos: 
Do tenente-coronel reformado João GonÇ:\1-

ves de Moura., pedindo melhoramento de re
:forma . .. A' commis...;ão de ma'rinha e guerra. 

De Alberto Pedroso, p.:d.ndo isenção de di
reito~ára os nia.teriaes d~stinados. á. etlifica

. @O''de-3.500 prehos, de um saJ1.8.tor1o, Jiotel' e 
·:=:···.;- . . . 

estabelecimento balnea.rio na. Copacabana..-
A' commissão de fazenda. · 

Do capitão de fragata reformado joaquim 
Ra.ymundo de Lama.re, propondo-se organi· 
sar nma. companlü:1 de vapores de 4.000 to. 
nela.das para iltzcr•cm mensalmente uma. via
gem dvs pOl'tOS uo Pará ale o Rio ue Janeiro, 
ptts:>ando pelos pot•tos de Cantão. Shanghai, 
Hong·K•.mg, · etc., etc -A' commi~síi.o de fa· 
zenda. 

Do capitão tenente reformado CoUatino 
Marques de Souzn., }>edindo permis..~o para. 
oq~nnisa.t• uma. companhia. de navegação á 
vapor pal'a facilitat· as relaçfJes commerciaes 
com as cithttles do Ct~bo du Boa Esperança. na 
Mrico. Au-tt•al, tlc ~lelúourne, Sydney, etc.
A' commi$S[O d.e fhzemla. 

O Sr. Francisco de Mnttos
St·. presidente, mais uma vez foi hontem vie
iima de umi~ inj us !.iça. o illustre almirante 
que tão brilhantemente occupa. a. pasta da ma
r inha; e mais uma vez foi autor ilessa. injus· 
ti(,~ o nobre deputado pela Parahyba.. 

Dizer que o ministro da marinha foi victima. 
de uma injustiça c dizer que o autor della. foi 
o nobre deputado pela Pa.rahyba,já me parece 
um pleona~mo. 

O nobt•edeputado tentou censurar o illustre 
ministro da. marinha por ter elle mandado a. 
guarnição do cruzador Tiradentes antes que 
este cruzadot' :ficasse prompto, ficando esta . 
gua.rniçã.•, sujeita a. f<LZer despeza.s em hoteis 
da ln"'la.terra. 

Par'à responder a S. Ex . • basta dizer que 
se acha á tes:a. da const rucção deste cruzador, 
na Europ~t.o bravo almirante Abreu, bastante 
conl1ecido por esta cama.ra, e que deste almi· 
·rant3 receueu o digno ministro da marinha o 
seguinte telegramma: 

«Póde mandar guarnição cruzador Tiraden· 
tes:~ · 

Creio que nada mais natural do que o mi· 
nistro enviat· a gua.r·niçã.o requisitada p•lo ai· 
mii"J.nte que està a testa da construcção dos 
cruzadores. i.•1poi•"to•.) . 

Por consequencia està salva toda a. r espon· 
bilidade do minist•·o da. marinha. 

Mi1S, par(). .que, fica!!do salva a r esponsabi· 
lidade do ministro. nã.o venha o nobre de· 
putado dizer que neste caso o culpado é o al· 
mirante Abreu, eu vou desde já. ~revinir-me 
contra os argumentos que p:>r n.ccasv o nobre 
dt!putado possa. a.pre..~ntar. 

O almirante Abreu. quando me~.ndou dizer 
ao ministro da ma.rinba, pÓr telegramma, 
que podia manuar a. gua.rniÇ<i.o do cruzador, 
ioi porque este achava-se r ... airnente prompto: 

Occorreu. porém, um:~- cir.:umst11 nçia e fOI 
que, fuz.etldo-se a experiencia definitiva, não 
de.,envolveu ·o cruza.i.lor .!L marcha necessa.ri&, 
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tendo de voltar para o dique afim de-mudar Os SRs. BEVILAQUA E SEVERINO VrEIRA....,.. 
a. belice. Eis a razão da demora.. Perfeitamente. 

O SR. BEYILAQUA-Eis então a minha conje
ctura confirmada. 

o SR. FRANCI3CO DE MA'ITOS -Isto e apenn,s 
uma def.·sa do almirante Abreu. porque o 
ministro da marinha não precisa della. 

0 SR. SEVERINO Vmm,\-Apoiado. 
O SR. FRAi\"Cisco DE ).ünos-Devido a. esta 

mudança de helice ê que a gun.ruiçi'io Jhi hos
pedada no S"i lor's lwme, fazendo grande 
economia para o Estado. porque a guar·niç-ão, 
si bem que o navio esti\'esse muthtndo a 
helice, podia ficar embarcada.; po1•em o n,!mi
ra.nte Abreu reconheceu que a de.~peza no 
Sa.ilfo1·'s home era nm!to menor do que a que 
faria si estivesse embarcad<J. no eru1.ador. e 
além disto tirava a responsabilidade do 
governo brazileiro, caso occor1·esse quo.lquer· 
eventualidade clesag-mda vel. 

Para j ustific-n.t• o que aea bo de dizer. vou 
ler uma parte do officio do almirante Abreu 
dirigido a.o ministro da m:n·inlla.: 

" ..• O n·a.vio acha-se completamente prom· 
pto e não rez n.inda experienci;). definitiva das 
m:whina.s porque e:-.:ibri q•lC elta tosse feita 
com a artilharia. montada a bordo, exi!.:encia 
.essa que produziu ja como resultado a. mu
dança da helice que lhe era destinada. por 
outra de maio:·es dimensões. >> 

Em um outro offi.cio diz o almirante Abreu 
que a mudança da l1elice tem-se demorado 
por causa de continuas c: h n vas. 

Bem vêem que houve uma outra ca.u~a. que 
determinou a demora da cxperiencia defini
tiva. do cruzador, que foi a chuva.. 

Parece-me estar justificado o proceclimento 
do a"lmírante Ahreu, porque ainda mais uma 
V@z digo : o nobre ministro da ma1'inha não 
pt·ecisa de justificação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Apoiado. 
0 SR. FRAl\"CISCO DE MATTOS-EU podia, Sr. 

presidente, t:r-a.zer· como argumento ao nobre 
deputado pela Parahyba o facto acontecido 
com o encouraçado Riudu~elo, onde era S. Ex. 
um dos olficiaes. 

A guarnição deste encouraçado foi a 24 de 
junho, e elle sahiu da Europa a 20 de setembro. 

O SR. RETUMBA....:.. Mas V. Ex. engana-se, 
porque no dia· em que chegamos a Londres 
fomos para bordo do navio. · 

0 SR. FRANCISCO DE MAlTOs-Neste caso fize
ram maior· despeza, pois, se,"'llndo os cal
culas feitos pelo almirante Abreu, a despeza 
do hotel e menor que a de bordo. 

O encouraçado Aqr.tidabo.n ta.mbem teve 
grana e demora. . . . 

Parece-me ter justificado o pr:ocerJjmento 
do nobre ministro da. marinha. 

0 SR. FRA:SCJSCO DE l\l.oi..TTOS-Antes de ter· 
minar, preci~o dizer ao nobre deputado pela. 
Pa.r-a.hy!,a que o actual almil•ante mini~tro da 
ma1·in h a. uma das glorias da armada brazileira, 
não precisa tle dclesa. ; o lira. vo e glorioso almi
rante, que. 8i cu joi rzúo me sentis~e honrado 
de pertencer it. :trmad:t, I::J.staria o Jacto de 
usar a mesm'L i1:1rt.hl que elle usa. p:::.~ter gt•an
de hom·a ni~so ; o Lra.vo a.lmü·ante , repito, es
tima sempre que os s~nsacto.< sejam discutidos 
no ~eio deste parlamento, por·que elle tem C!On
sdenda de que o ~eu procedimento é sempre 
fundamentado na razão, no direito e na jus
tiça. (dpozados, ;ml:éto úem, muito bem. O ora· 
dur d comprimentado.) 

O Sr. Carlo;;;; Campos- Sr. pre· 
sidente, só ha poucos dias soube aue o Sr. mi
nistr'O do interior ren1ettera â Camara dos 
Srs. Deputad(ls. cnm o seu aviso de 26 de 
mltrço ultimo, um officJO do inspector da. the-
souraria de fazend:>. do estado que represen
to, sollicitando um credito ele 12:317$174 para 
Jlarà pagam• nto das despezas feitas c:om indi
gentes valiolo<os no me,mo estado, por conta. 
da verba «Soccot'!'Os nublicos» do exercicio de 
189L visto o podel' executivo não ter com
petencia par<• conCE'der creditas aos estados 
P<tra despeY..a de tal nat11reza, ex-vi do a.rt 5• 
da Con'-timição Feder-<Ll e por caber pt•ivati
vamente ao Congresso Nacional resolver nos 
termos do n. 14 do art. 34 da citada Consti
tuição. 

Embora jà, estejamos no fim da sessão, nós, 
representantes de Santa Catharina, não po
demos deixar de apresentar um projecto·de 
lei nesse sentido.p~r não ter a illustrada com
missão do orçamento incluído no orçamento 
do interior e.sse credito que :torna-se mcessa
rio, afim U.e poder aquella t!,esoura.rht effe
ctuar· os respectivos pagamentos. 

Er<t escusado dizer, Sr. Pr~siclente, que essa 
despeza tôra autorisada ao governador pelo 
antec•sor do Sr.m.inistro do interior.sem o que 
a thesouraria de fc~.zendanão tomaria conheci
mento das contas e não requisitaria o respe
ctivo credito. 

Quero suppor que a illu:stre commissão não 
:poude incluir no orçamento a autorisaçã.o 
para esse credito, por julgar ser assumpto que 
deve cnstituir :projecto separado, o que não · 
fez tambem em tempo, nee&:saria.mente, pelos 
muit0<1 afazeres que a tem preoccupado ; :po· 
rém como essa demora 'tem causado e causa. 
setios prêjuizos aos credores, que nenhuma. 
culpa teem que o governo seja. menos solicito 
em satisfaze:- as desrezas que autorisou;· ha. 
mais de u rn anno. :eu e· os . meus . collegas .de 
t'epresent.a.ç.ão"'tomamos a l'eSoluQão 4e envj.aJ\ 
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â. mesa. um projecto de l"i autorisando o go
verno a abrir o requisitado credito. 

Peço a V. Ex. que atbndendo á impo1·tan
cia do a.ssumpto, o mande com brevidade á 
illustrada commissão do orçamento, pJ.ra. dar 
seu parecer. 

E lido e fica. so"bre a mesa, p::~.ra ser oppor
tunamente apoiado o seguinte 

PROJECTO 

O COngt'eSSO Nacional decreta: 
Art 1.° Fica· o ,zoverno a.utorisado a abrir 

o credtto de 12:317$174 solicitado pelo Minis· 
terio do Interior, em avi:;o de ~ de março 
ultimo, à. Camara dos Srs Deputados, para 
pagamento de d~p~s:u; feita.s por cont.a. da 
verba.-Soccorros Publicas · do exercici • de 
1891. com indigentes variolosos no estade 
de Santa Catbarina e req •1isita.da ao mesmo 

-ministerio pela. Thesouraria de Fazenda. no 
officio n. 2 do mesmo anno. 
· Art . 2.• Revogam-~e as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 26 de S('tembro de 1892. 
-Ca1·tos Cn ... p~<.- L o;.wo M,zt.,r.- Schmodt 
-Lacerda.-Om.ti.nho.-Costa Rorlrigue.~. 

o · Sr. "Retu-mba.- Venho unica.
ment~. Sr: presidente, r <?Sponder· ao nobre 

· deputado p~la. Bahia que, munido de do
cumentos otlic'ae.;:.. ar-aba. de occupar a trihuna. 
em defesa do illustre ministro da marinha, 
a pr()posito de um requerimento que na sessão 
deJ10ntem tive a honra de submetter a con
sidp.ração da C~mara. 

nistro da marinha e nesses condições, requeri 
ao podet• competenter as ne..:essarias in:or
mações. 

Essas informaçõe<:, Sr. prE'sidentP, acabam 
de ser tr·azidas á Cama.ra pelo meu illustre 
t·ollega., que, p:·ivando h0je da intimidade dos 
se;~retario~ · dtl Estado, intimidade que não 
quero ter, foi naturalmente pedil-as ao respe
ctivo 11·inistro para vir a.qui defendd-o de 
accuS3eões que l!!e não foram feitas ; não 
a.ccusei porquanto o Sr. mi· · i~tro. apenas re
queri cópia desse officio, e mais tard!! accusal
o-hia. pore r to se verifl..·asse sua. culpabilidade 
no esban~amento desse dinheiro. 

Pouco se me dá. Sr. presidente. que e~sas 
informa~es tives,wm vindo a. camara pelos 
meios regim('nf.aes e mesmo con .tituci@MS, 
ou pela ofHci<Fidade de qualquer a.mig-o do 
gover·no que a isso se pr~tass~. o que de."<'jo 
e que o nosso direito •le fiscalisação seja. ma.n
tit.lo em toda a sua plenitude. ( 4p:ftadus .) 

O'•rn' repres:>nta.nte da ne.ção e não que
rendo gosar daquelía · intimidad~. outro não 
podia. ter sido o meu procedimento, senão re
querer essas informa.ções por intP.rmedio da 
m"sa que presiue ao3 nossos tra.ba.lhos. uma. 
vez, por~'m, que vieram taes informaçõ~s Sr. 
pre.si.d nte, declaro-m~ satisreito com ellas e 
como o meu. rf'querimento não foi siquer 
apoiado, peço a V. Ex:. que me con~inta reti· 
ral-o. (Muit~ bem.) · 

0 SR. SEVERI.:~O VIEIRA-Apoiado, O proce
dimento de V. Ex. é muito correcto. 

O SR. RETIDlBA-Quero a..~iin provar a Ca· 
mata que não sou opposicionista systema,ico 
como o illu •tre deputado pe:a Bahia é gover
ni3ta sy~tematíc:1 ; S. Ex. ilefendendo o g~ 
verno està no S'\U verdadeiro pap!!.l, conser
var-me-hei no meu r·ontinua.ndo a fi•calisal-o. ' 
(Mt~ito bem; mui/O bem.} 

Mui to acima do riom~ honrado do Sr. ministro 
da ma.r·inha. da sua bravura e do seu pres
tigio .pes..~l, muito acima da sua illustração 
scientH1ca. e dos seus conhecimentos technicos. 
que nã.o desconheço ra:poiarlos) e que o nobr·e Vem á. m~aas seg1.t'ntes 
deputado aca.ba. de ~a.lientar, collo~'O, Sr. pre-
·sid ... nte, os intere~ses da patria. que nrst.e 

. niomento exige de todos nc';s a mais l'evera 
ftsca.lisa.cão dos .dinheiros publit·o;; e um es· 

DECLARAÇÕES. 

forço suprPmo e pa.triot.ico para sa.lv<tJ' o Derlaro que. votei contra o projecto n. 206 
Thesouro Nacional da crise medon!Ja que o (tlo s.,nado), autorisatHlo o pau-amento do suo·, 
assoberba.. (Muito be,n.) ~idio aos senadores e d .. putados, na. ·proroga· 

Tendo lido no Diarió Offir.ia.!. um officio dn ção da actu.J.l sessão legislativa. 
Sr. ministro ao chefe do Q:·artel General da sala das sessões, 27 de ootembro de 189.2.
Ma.rinba. approçando o alvitre do comman- J;-m,cisc.. de Mu.ttos • . 
da.nte do cruzador Tira-lentes· a.lo.·ilndo em 
eommodos particulares e boteis de- 3·• cta..~. da. Declaro que si est,ivesse p~nte ã. votação 

. cidade de Londres. a sua. gnarnição por não do p~ojecto !1· 1 ~4 A, vo·ar~a. eon~ a . li v~· 
estar a.inrla. 0 navio em Cl:ndições de rec'l.er entrad<J: .de.lmmJgrantes ebmezes eJaponeze 
];l·ssoal algum •. muito DllttUrnlmenre sPnti-me no terl'ltol'lo da R.epuhl ca; . 

·- . :wbresaltá.do deante d"ss~e ex~s oded~spezas, Sala das sesOOes, 27 de setembro delSW.-
· ~ ~6~· e d6WLter àiO EMtadttpelo sr.lili•. ~ vacmt. · · · · -·- ··· · - . '' · · 
:: . .- ,-.; · --.. : : .• ' . 
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Vão a imprimir para. entrar na. ordem dos 
trabalhos os seguintes 

PROJEC'l"OS 

N. 59 B- 1892 

Emc'llclas do Senado a.o projeoto da. Ca•ram dos 
Deput,Jdos ,, , 59 A dn co rc11 te an no q·ue co,.. 
ccd~ d. companhia- Pt.<ear.oriu Sul-.1n•t>" c.P>a. 
os fa..:ores d~ art. 8° §§ 2° e 3• do '"'!fulu
mcnt~ ma,nd-xdo c.b 4rna•· "~r deor~to •t. 8338 
de t. 7 d~ dc<emb•·o de 18 8 1 

N. 86 F- 1892 

Rmcndas do Se11arh ao p•·oje~to da Cama-ra dQs 
I) P'ftad;s ». 86 C do c··•·r,lnte cj • .,.~. addttitJo 
dc-t.,ca.do rlo orçame_nto da, dçpe;a ri:. 1\linis
terio da Jt••ti';ik ''· N~rr>oios lnte•io'>'~s. pura o 
ex:'NJicio d~ 1893, o msirle•·a,ldo c 111 .. lentes 
"" b ~itut ·s a as f'aculdtd:·s de medicina os 
e.7:·adjnntos q11c p·•ss.z.••e,n a p··' ·parado.·es c os 
(JdJILutos actuu;e. CJ!oe não farem CD1~t~mplados 
na ultimil refr.rm;;,. 

A' com missão de instrucção e saude foi IJre
sente a emenda do Senado a proposição desta 

A commissiío de · fazenda e industrias; Cuma.ra. consld:~1·ando lentes substitutos das 
examinando as emendas appt•ovadas pelo Se- faculd<ldes de medicina os ex-adjuntos que 
nado ao pr(üecto n. 59 A tia Camara dos pa~sara.m a. preparadores, e os adjuntos actu
Deputados. é de parece1· que sejam as mesmas aes que nii.o fbl'am contemplados na ultima 
emendus adaptadas. refórma. 

Sala das eomm.3sões, 26 de setembro de A emenda prop~e que tambem s jam consi-
189!.-M•ws-., presidente.-Bellarmino (},?·- derado5 lentes substitutivos os p1·eparadores 
HP-iro, relator. -B:r,,;il.i11 d;s -"a1UúS -Thomnz que, tend11 (ei ·o COOCUl'SO para ad.untos, fo-
Derfino.-Bomero Baptistu.-San7paio Fen·az. ram classificados sendo distribuídos pelas ca-
Emendas do Senado ao nrolecto da Cam~ra deiras ou secções, s<>gundo as habilitaçõ s pro-

r • vadas em concur:;os a.nter10res e as couveni-
dos Deputadog, '111~< concede a Companhia ench•s do ensino . 
Pisca toda Sul-Americana 08 fu.vo!'e.< de que A' commiósão parece inconveniente el>tabe
tratao art. :i• §§ 2• e 3 · do regulamento lecer exc pçõ:·s constantes ao regulamento 
mandado ob>ervar pelo decreto n. 8338 de das fa~uldatles. Como, porem, a Camara já. 
17 de dezembro de 1881 Hpprovou o projecto primitivo, que :j,S estare
Ao art. 1 o Accrescente-sP-nem os favores lece em l'elação aos ex-adjun:o<, não vê in-

dependentes de con~.:eEsâo dos e"-iado~. con\'eniente em que entre a referidct emenda 
Ao art. 2." Subst.tua.-se pelo seguinte: na or·dem dos tr;lbalhns, porquanto os muti-
0 Poder Executtvo fará observar o citado vos que militaram para a appro\·ação do p1·i· 

regulamento na pa1 te que for applicavel a meil·o :>ào aualogos aos allegaélos para a alio-
esta conce~são. . pção oa ultima, 

Senado Federal, 23 de setembro de 1892.- Sala das commissões, 27 de setembro 
Pn1 ente J. de Moraes Bar,·os, vi: e-pres dente. de 189"2. -F,•rqHim lVe,·t·eck.- CeHnri , 1\fo!tc~ 
-Antm1io 1Yicolào M,.atei;·o Bae.w, l• secre· J,.utior.-E.-:c~ Co-' ha,- c,,ll,lu.- Costa Ma
taria intl'rino.--Thoma~ Rodri;JUliS rlrr.. Cntz. clwlo.- R·,yo•unda Bande:1·a. 
2" secretado intrrino. -J!la~ So-·res Nei-va, 3" · 

. secretar.o intel'ino.-Do·mi,.g,,s Vice.üd Gon- Emenda do Senado ao projecto da Cama.ra. dos 
Ç••l'l!es de Sou~a, 4o secretario interino. Deputados n 86 C de lti\J:!, que considera. 

como lentes substitutos das facu·dad~s de 
Projecto da Camara dos Deputados n. 59 A . medicina os eX-<\djunkls que passaram a 

de 1892 que con··ede favores a Companhia prtparatlores, etc., etc. 
· P!sca.toria Sul-Americana Ao a~·t 1"-Rudija-"e assim: 

O Congresso Nacional decreta: At·t. l. • s,••·ão r;onside•·ados lentes substi
Art. l " Sã.o concedidos á Companhia Pis- t.utos das fa.·uld dt·S de methcina os adjuntos 

cataria Sul·Americana.oa fa.\·ores de'qu~tr-a.ta que pas....a.ra.r~ a prep:tradores, os adJuntos 
o art. 3' §§ 2" e .3 · tio re<!ulam:'nt o mand:•do actuae.:> que nao foram contemplado3 na ulti· 
ohservar por dl:'cretO n. 83:~8 ti· 7 de de?.em- ma refor·rna e os prepa:a ~~re• que, cemio feitQ 

· bro t.le 18t\l, não compr~hendida a garantia cn>•C'""so p 'm a<l}u. t •s, f-ram ci"s~·tka·J.us, 
de juro de que trata. o § i" elo rne\'-moartigo." d2ven~o ser di,ti·i I u dos pelas cadeiras ou 

. Art. 2.• O Podt>r Executivo regulara o cum- secções segundo as hab-litaçõ:'.S provada em 
primento das disposições do citado regula- concursos anmriores e a.s conveniencias do 
mento. en ~mo. 

Art. 3.• Revogam-se asdisposiçõesemcon- Senado F~dera.l. 23 de setembro de 1892.-
trario." Pn.dente J. lfe Moraes. 1$orros, · vice-presi-

camooa dos Deputados, 26 de agosto de dente.- Jí1ão Petl.ro Belfort Viei1·a, _I • sem·e-
1892 . ..:-Joau ,L·Jpe.< Fer>"eil·a Fd.h . • presidente. tal'IO -G·l Di-· i~ G•.ula:rt. 2• secretario ...,.. 

· """':'"-lnlanio A~e·i-erlo,. 1• ~ret.'l.rio.-M1tvnio J,.ro"iu Nicolrio Jllo,.teir · B •e,w, 3 s·cl"< ta.rio.· 
Borges ds A.tila!Jde .hMt;;;r, 2" seofOOI..~ro. . ....;.'J:Mnw:<; &drip~ rtr~ C'rm, •" ~Q. 
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.640 Sessão em 27 de Setembro de !892 

Pro.iecto da Camar~ dos Deputados n. 86 C de 
1892 (additivo d€st.acado do orçamento das 
del'pezas do l.lfinisterio da. Justiça e Negocias 
interiores para o exercício de 1893.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. • Ficam considerados lentes substi· 

· tutos das faculdades de medicina os ex-adJun
tos que passaram a preparadores e os· adjun
tos ac~uaes que não foram contemplado~ na 
ultima reforma, e distrilmírlos pelas cadeiras 
. ou secções segundo as habilitações provadas 
em concursos anteriores. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camara dos Deputados, 3 de setembro de 
1892.-Jollo L•·pes Ferre•ra Filho, presidente. 
- A~H~nio k~errdo. I"· secretario.- F. de 
Pauta Oliveira Guimarães. 

N. 203 A - 1892 

·Parecer da çommissao de orçameHto sobre as 
· emendas ap?•ese,ua as em 2& discussüo oo 

pl·Qjecto lt, 203 que reorgcmisa aS serviÇO$ 
dos correios da Republica. 

A eommissão de orçamento, tendo presentes 
as emendas o:fferecidas ao projecto n. 203, 
opina : 

1. • Que seja rejeitnda. por injustiticavel e 
preju lícia.l, a que e,"tabelece no estado do Rio 
ae Janeiro Uma Sltb-directoria especial. 

E' injustífica.vel,porque traz augmento con
·sidera vel de despeza., já com o novo pe:>soal 
necessario, já com a compra ou aluguf'l de 
predio em que !'unceione essa repartição e 
com o respectivo material. 

E' prejudicial a.o serviço, porque trará in
evitavelmente demora na expedição de malas 
·e de todos o;; e:ffeitos postaes. vindas de ou
tros est•dos ou do estrangeiro, porquanro 
ellas terão de vir ao correio geral nesta capi
tal, serão depois remettidas n.o da capital do 
estado, que depois a.s reenviará, em ~Ta.nde 
parte.de novo ao correio geral para e:x:pedil-as 
para o interior pela. Estrada. Central. 

Ao art. I• supprimam-se as palavras-e 
estado do Rio de Janeiro. 

A' tabella. n. 3 
Accrescente-se: sub-directoria 

class~Rio de Janeiro. 
1 -sub-director .....•.• 
I contador .• , ........ 
l· thesoureiro .•.•....• 
l fiel ...... , .......... . 
I chefe de secção ... .. 
2 I•• offi.ciaes a ....... 3:6oos 

"' 3 2•• officiães a....... 3:000$ 
· ts•• o~ciaes a....... 1:800$ 
· ltl .p~can~ de 1• 
. ·· ~a·.•··~ .... : ...... 1:.~$ 

de primeira 

7:000$000 
4:800.;>.000 
4:6oo.rwoo 
2:400$000 
4:ouo$ooo 
7:200~0 
9 000$000 
7:200$000 

l8:oQo$QOO 

18 cti'~~c:~~ .. ~~.-~~ 
I porteiro .......... .. 

2D carteiros a ....... , . 
1 carimbador a 4$ dia-

rios ....... , ...•..... 
2 serventes a 3$500 

diiwios ...... . ..... . 
l continuo .......... .. 

1:400$ 

1:600$ 

25:000$000 
2:400$000 

32.:000$000 

1:460$000 

2:555SOOO 
1:2D0$000 

Sala das sessões, 20 de setembro de 189'2. 
-F•·óe' da Cruz.-Bopti~a da Motta.-Fl•an • 
ça. c ,,n)'l.lho.-Nilo Peçanha.- Vi,·gilio I-es
sôa.-Urbano Marcowl~.~.- Oliveira ·pinto.
Cyrilla de Lemos.-Frerierico Borges.-Athay
de Junior .-Thom.a~ Del{ino .-· M'mhaes Bar
reto.-Bella.rmino de Mendo11ça.-A. Fiallw. 

2.• Que não deve ser approvada a emenda 
do Sr. Bellarmiuo Carneiro augmentando o 
numero de empregados da sub-directoria. de 
Pernambuoo, porquanto no projecto attendeu
se ao augmento proposto pela Directoria Geral 
em virtude das ex:igencias do serviço, devendo 
a Camara saber que a ren 'a da.quella repar
tição :fi 1i, no exerci cio de 1891, de 127: l 96$460 
e a despeza com o pessoa,! e material, no mes
mo periodo, de 228:307$793, o que equivale a 
um deficil de 101:111$333. . 

EMENDA .A.O PROJECTO N·. 203 

Tabellan. 3 

Pernambuco 

Em vez de dous officiaes a 3:600$ 7:200$(100 
Dez praticantes de P classe a. 

1:800$ ... ' •........•. -...... 18:000$000 
Dez carteiros de !• classe a 

1 :600$ ...•••......•.•.. :. . . • 16:000$000 
Diga·se tres 1•• officiaes a 3:.600$ 10:800$000 
Vinte praticantes de 1• classe a 

I :800$ .. ,................... 36:000$000 
Vinte carteiros de· I"' classe a. 

1:600$ ............. ·-· ...... 32:000$000 
S. IL-Beltarmi:no Carl'ieiro. 
3. • Pelos mesmos motivos, não deve ser 

aeccit.a a emenda relativa á sub·dírectoria do 
Pará, assignadà pelo Sr. Cani:.ãO e outros. 

E::sa suo-dire<:toria teve no exercício de 
1891 um deficit de 25: 17~0; · 

EMENDA. AO fROJPX)'ro N •. 2()3 . 

Na tabella. referente ao eorreia do Pará, 
diga-se: 

Dous l•• otnciaes. . 
Quatro 2·• ditos. · 
Sete 3" ditos. 
Sete. pra.ti~.ntes de J a ~- . 
Quatorze dito3 de 2• dita~ ·. 
Oito ~~ !le 1 a !ii:ta.. 
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sessao- em 27. de Setembro .de ... i89~ 6U 

.Dezes,eis ditos de 2• . dita. 
Quatro .ser:ventes,, . 
Em 26 de setembro de l892 • ..;...,.Qzntao.-Mctta 

Bacellar. -Jndio do Brazil . -'.Á . Montenegro. 
-Pódro Ohr:rmo'flt, ' · · 

TabeU~ fl~ . f. . . 

DireCtoria. Geral-Gabinete;.;isí:ipprim,a"-se: · 
1 secretario ... _. •.. : 9:00o$oóo ' · 
1 segundo olfic1al .... 3:800$000 .. 

A.oerescente-se na mesma. ta:bella : · · · · : · 
4.0 A antiga administração dos col'reios do · · 

.Amazonas pertencia á 3> .classe: no. projecto, 1 primeiro otficia.I.. 4:800$(100· 
de reforma., a commissão, attendendo ma.is à S. R.- Sala das sessões, 26 ·de setembro de . 
carestia da vida naquelle estado do que a 1892.- Bellarmino .Qru::neiro. · .. 
outra circumstancia, classificou-a. ·entre · as ·. Sala das commissões da ca.ma.ra dos Depu
sub-directorias de· 2• cla...<>se, tendo ;por essa tados,27 de setembro de 1892.-Moraes Barros. 
fórma os seus empregados o se,<rU.mte aug- _ ·A.rthur Rios, relator ........ Severino Vieira.~ 
mento: sub-director, 1:000$; contador, 600$; Leopoldo BulltiJes.-Leite Oiticicu.-- ·A. NO""· 
thesoureiro,600$; 1 • official, 600$; 2• dlto.300$; guBira.- .:A • . Maia, · · · .. · ., · 
3• dito, 200$; praticantes, 400$ e 200$; carteiros 
300$ e 200$000- . . . q Sa. PRESIDE~ designa pàra.. · 28, .a:~-

Parece mais razoavel que se amplie esses gumte o~dem do dia : .· . . .; . .. '· -. 
vencimentos, quando a. camara resolver a.u- Votação, em 3• discussão, do projecj;o n. 
gmeutar os vencimentos de todos os empre- I 15, deste . anno, 'á.ut:Ori.sa;àdo o governo . a 
gados dos correios da Republica. . . . transferir pára as armas de iiifa.nta:ria. e c3. · 

valla.ria, conforme as· habilitações de · cii,diJ. 
A' tabella. n. 4 - sub-direétoria do estado um, 05 offi.ciã.es do ê:iercito. promovidoS du-

do Ama.zo'nas - em vez dos vencimentos a.r- te d p d arti 
bitrados ao pessoal desta sl.ib-direoritca, ran • a. guerra Lo ara.,<YU.ay pa.ra a .. e · .' . 
di!!a-se: . . . . . . . lharut, que nesla se acharem. sem poder .ter 
~ accesso por falta. de habilitações sctentificà.s. ; 

1 mb-director.,. .. . . . . . . . . . ... . . 5:400$000 DiscUssão unica. do projecki n.' 1 ,deSte a.n~o. 
1 contador.................... . 4:800$0:10 projecton. 72 E de 1891 ,que reebnhece· válid9s .· 
1 thesoureiro ... .' ..... . ·. . . .. .. . 4 :Mú$000 pa.raa matric~la nos ctll'sos.superioresda U~ão · 
1 primeiro offi.cia.L. ~ · . . ; . ~- .•.. • 3:600$000. os exames termin~ feitos nos ,estabelecini~n- . 
2 segundos offi.ciaes a 3: 000$.. . · 6: 000$000 tos paiti.culares de ensino e nos or~ad()s e · 
2 terceiros olficiaes a 2:400$... 4:800SOOO mantidos pelos estados, ao qualnegçm sancção. 
1 porteiro.. . . . . . • . . . . . . . . . . • • I : 800So00 o Vice-Presidente d!!-. Republica.; . .. · . 
4 p~ticantesde1acla$ea2:IOO$ 8:~01) Coritinu~ da ~ . ~scussão do .,Pr,ojécto .. 
6 ditos de 2• classe a l:8'J0$.... IO:SU0$000 n. 1~, ha.ndo adespeza. do.Ministel'!.O da In· 

16 carteiros de I• classe a 1:500$ 9:000$0GO d.' 1~tri11 , ViaÇão e Ob~ )?ri.bli~ pa.r~ o.e;eJ!·, 
2. ditOs de 2• classe a. 1:400$.. . 16:8~ c1c1o de 1893; . . . . 
1 continuo... ..... .... ........ 1 :200$()00 3• discussão do 'projecto .. ti~ 155 'A., d~ · 
1 carimbador a 2,$500 diarios... . · 915$000 anno,atitoriSa.ndo o governo a. . cont;I:actar CO!D · 
3 serventes ....•....•.....• : . . 2:745$000 o en~e~heiro Mel~e ~ora· as ob~ 9-'!le se 
Sa.la da.s:sessões, 26 de setembro de 189-2..- pro~ a. executar, por SI, ou com~.q\1~. 

Urlúu:r. Rodrigu.e's.-Ped'l'o Chmnont .-..á~mino orgat_llSa.r, na.~~a.das Epndas, :.:to., . ~rto do, 
Alfon.so. :~~~ Jan61r~,medea.n~ :'ndiç~ 11ue ee,- .: 

5.• O serviço e a. receita dos correios dos DiscusSão unica do parêcer n .. 45, . deste . 
~os da Parahyba., Rio .. Grande do Norte. anno,indeferindo .. o requenm~to .d.e.D. Ma.·· 
Pia'!-hY, Serii:ipe, Goyaz . e .Ma.tto Grosso. não noela. Marques de Souza, viuva do.~ tenente• 
JUStlfi.ca.m a. sua. cla.ssificação de 3• classe. No coronel Sebastião :Ma.rqúes ·de. sOu#, jlEldindo · · 
projecto deu-se a esses serviços augmento do uma. pen~o i · - .. · · . . · ··•. · : . 
P.essoa.1 necessario conforme propoz a Directo- Discussao unica do .projecto n. 202 A, deste 
I'l_a. Geral; pelo que julga a commissão que anno, a.utorisaudo o governo a mandar re• 
na.o deve ser aceita. a emenda. abaixo : · formar·os calculos referentes··ás · aposenta.do-

lnclua.-se na tabella. n. 5,.das sub-directorias rias dos ex-secretario e sub-secretario da Fa.-

Rd~ 3• classe, os seguintes estados: Parahyba, culda.de de Medicina da Bahia, Drs. Cinci• 
to Grande do Norte, Piauby, Sergipe, Goyaz naro Pinto da Silva·· e ·Thomaz .de Aquino 

e Ma.tto Grosso. · . . Gaspar; . 
Sal · · Discussão unica do projecto n . . 'lm, deste 

a das sessões, 26 de setembro de 1892.- a.nno, autorisa.ndo 0 governo a .validar QS 

~~o.:-- Epitacio Pessoa. - Anfrisio exames pr_esta4os no semiDa.ria. d~. ~.: . J~. 
, 6.• Finalmente, julga a éommissão que póde 
• Bel' aceite. a seguinte .. 

~av.v 

desta. cap1tal, por Antero 01ym~ô . dl,l Si
queira, a.Am de m.&tricula.r-se ein 'q'4alqu!ll' 
in.Btituto onlcial.de inatrucção su~o:t:; · . . ~ 
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Sessao em 28 ele Seiemhro de 1892 

. Discussão unica. do projecto n. 100, ·deste Augusto Montenegro, Costa Rodrigues, Casi' 
anno, a.utoriS&ndo o governo a. conceder li· miro Junior, Anfrisio Fialho, Nogueira. Para· 
cença. pa.ra. matricular-se na. escola. militar na..,"1lá, Nel<10n, Pires Ferreira. Ma.rtinl1o Ro
de Porto Alegre a.o alferes Joaquim Pereira. drigues, Frederico Borges, José Be-vilaqua, 
de Macedo Couto Sobrinho ; . Goncalo de Lagos, Nascimento, Alfredo Bar--

I• discussão do projecto n. 164 A, deste bosa. Epita.cio Pessoa, Couto C3.rtaxo. Sâ. .An
anno, a.utorisando o governo a abrir concur- drade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Joa
rancia publica. para um projecto de monu- quim Pernambuco, Juvenciode Aguiar,André 
mento a memoria do precursor da Republica ca.valcanti, João de Siqueira, Luiz de An 
no Brazil, alferes Joaquim José da. Silva. drade, Espírito Santo. Bellarmíno Carnei
Xavier- o Tiradentes, e crêa. premias aos ro, Theopttilo dos Santos, Oiticica, Rod.rigo 
dons melhores ~ojectos classil!cádos; de Araujo, Ivo do Prado, Oliveira. Va.lladio, 

I• discussão ·do projecto n. 171 A, deste Au~usto de Freitas. Paulo Argollo, To-ta., 
a.nno, autorisa.ndo o governo a. mandar abrir Sea.ora., Zama., Arthur Rios, Garcia. Pires, 
concurso publico. no paiz e no estrangeiro, Marcolino Moura.. Severino Vieira., Santos 

· para. o projecro da. estatua de BaDjamin Pereira.. Milton. Leovigildo Filgueiras, Barão 
Constant e a despender para esse :fim até à de s. Marcos, Prisco Pa.raizo, Manoel Caet.'Lno, 
somm•t c;le.30:000$. e dá. outras providencias; Francisco de Mattos, Horacio Costa, Nilo Pe
. ta discussão do projecto n. 176, deste anno, çanha, Urbano Marcondes. Manhães Ba.rreto, 

a.uf.9risando o governo a contracta.r com o Cyrillo de Lemos. Oliveira Pinto, Virgilo Pes· 
Visconde de Ca.rva.lhaes, ou com quem ma.is soa, França carvalho, Luiz Mura.t, Baptista. 

. vantagens otrerecer, a ligação do :porto de da Motta., Fróes da Cruz, Erioo Coelho, Lopes 
S. Francisco ou outro, com a. &on~ra bra.- Trovão, Jacques Ourique, Jesuíno de Albu· 
zileira limitrophe com a. R.epublica do Pa.- querque, .Vinhaes, Thomaz DelftnO,. Ba.da.ró, 
ragua.y, nas condições que estabelece; Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, 

I" discussiio do projecto n. 98, deste anno, Leonel Filho, Chagas Lo Lato, Alexandre 
autorJSando o governo a. conceder a Honorio Stocluer. Lamounier, Alvaro Botelho, .Gon· 
Lima .a construcção, uso e gozo de uma. çalves Chaves, Americo Luz, Viotti, Dutra. 
estrada de ferro do porto de Angra dos Reis, Nica.cio, Ma.nuel Fulgencio, Goncà!ves Ra· 
no Estado do Rio de Janeiro, á. estação do mos. Carlos d s Chagas, Domingos · Rocha., 
Cruzeiro, no estado de s. Paulo, medea.nte as Costa Machado, Francisco Veiga, Pa.J:leta., 
condições que estipula. ; Ferreira Pires, João Luiz, Glicerlo, GesarJo 

1• discussão dG prejecto n. 204, deste anno, Motta., Moraes Barros. Lopes Cha.vêa, Morsa, 
~utorisando o governo a. oontractar com Fra.n· Páulino Carlos, Alf.redo Ellis, Almeida. No· 
cisco Loba.to Lopes ou empreU\ por . elle gueira, Julto de Mesquita., Bra.zitio dos San· 
orga.nisada, a construcção das docas, caes e tos, Fleury Curado. Leopoldo de Bulhões, 
outros melhoramentos do porto de PelGtas, Alves de Castro, Urba.no de Gouvêa., Caetil.no 
no estado do Rio Grande do Sul, sob as de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
condições que estabelece; Ma.rcia.no de Ma.,aa.Ihães, Fernando Sirnas, 

2• discussão do projecto n. 69, deste anno, Lauro Muller, Carlos Campos, Schmldt, Pe· 
autorisa.ndo o governo a coneeder a José Au- reirs. da. Costa, Julio de Ca;stUhos, Borges de 
gusto Vieira. e outro a construcçã.o, uso e Medeiros, Alcides Lima., Thomaz Flores, Ho
goro, durante 30 a.nnos, de uma. estrada. de mero Baptista, Ca.ss.iano do Nascimento e De· 
ferro de Sapopemba. á ilha. do Governador, metrio Ribeiro. 
medea.nte certos í'a.vores; Abre·se a. sessão. 
-Continnação da. discussão unica. do projecto Deixam de com~recer, com ci.~ pa.rtici· 

n. 177, deste anno, a.utorisando o governo a pada,os Srs. : Rodrigues Fernandes, Henrique 
dispensar ·do exame de trigpnometria João àe Carvalho, Justinia.no de Serpa., José Ave. 
Rilleiro, para matricular-se na Faculdade lino. -Almino Affonso, Miguel de Castro, Amo· 
Livre de Direito da Capital Federal. · rim Garcia, Pedro Americo, Rosa. e Silva, 

Levanta·se a sessão âs 4 112 hora.s da tarde. Gon~lves . Ferreira., José . Marian.~, A~n~bal 
Falcao, Mell'a de Vasconcellos, Joa.o Vu~tra.. 
Euclides Malta, Lea.ndro Maciel, Felisbello 

106'.SESSÃO EM 28 DE SETP.:MBR.O DE [89'2, Freire, Francisco Sodrà. Dionysio ." Cérqueira, 
Fonseca. e Silva., Fonseca. Hermes, Vlriato de 

- Pr6$idencia do Sr. Joao . Lopes Medeiros, Mayrínk, Antonio O.lyntho, Ma.ttá 
. Machado, Joio Pinheiro, Aristides Maia.. 

· .Ao meio-dia. procede·se a chamada. á qual Ferreira Rabello. Adolpho Gordo, Carvalbal, 
respondem 011 Srs,: João Lopes, Antonio Aze- Angelo Pinheiro, costa. Junior, Ca.rlos Garcia, 
redo, Atlla.yde Junior, Paula. Guima.rã.es,João I Mol'\'\ira da. Silva., Eduardo Gon~ves, La-
de A vella.r, . Uchôa. Rodrigues, . ln. dio ,do Bra-j cerda· Coutin. ho e Menna Barreto. ·. 
zil._ C&ntão, Pedro Chermont, Ma.tta. Bacellilr, Deixam." de comparecer, sem causa. pa.rtici· 
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pada, os Srs.: Raymundo Bandeira, Pereira 
de Lyra,Pontes de Miranda, Sebastião Ln.ndul· 
pho, Pires e Albuquerque, Nova.es Mello, 
Alberto Brandão, Joaquini. Breves, Alcindo 
Guanabara. Sampaio Ferraz, Furquim Wer
neck, Figueiredo, Jacob da Paixão, Ferreira 
Brandão, Costa Senna, Domingos P0rto, Mon· 
teiro da Silva. Martinho Prado Junior, Domin· 
gos Moraes, Antonio Prado, Cincinnato Braga. 
Victorino Monteiro, Assis Bra.zil, Rocha. Oso· 
rio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate approvada tt acta, da 
sessão antecedente. 

O !.!ir. Garcia Pit•es-Sr. presi· 
dente, vou aproveitar-me deste momento. an· 
tes mesmo de iniciados os nossoJ, trabalhos, 
para fazer uma pequena reclamação. 

No resumo do discurso do Sr. deputado por 
Pernambuco, Sr. João de ~iqueira, pronun
ciado na ~essão nocturna. se me levantou 
verdadeiro falso testemunho. 

Nã.o creio que o aparte que lá se aclla, fos
se-me propositalmente attribuido; tenho an· 
tes a convicção de que foi um verdadeiro 
cochilo, defeito do t rabalho a noite. 

O Sr. João de Siqueira, decl;wando que a 
minoria da casa não fazia questão política da 
questão 1inanceira e por isso pedia. a pre:>enç-a 
do ministro da Fazenda a uma reunião da 
Camara em commissão geral. eu disse: e rwova 
rle p~~t~·intismo.-Seria incapaz de qualificar 
uma demonstração destas de falta de patrio
tismo. 

Eu que tenho procurado empregar sempre 
a. cordura. nesta casa (apniados;, eu, Sr. pre
sidente, que faço ã. illustre minoria da casa 
justiça. de reconhecer que tem, em muitas 
occa>iõe>, procedido com extraordinario pa
triotismo, afastando estas que8tões incandes
centes, e até algumas vezes mostrando-se mais 
governamental do que a propria commissão 
de orçamento, seria incapaz. repito, de qua
lificar de falta de patriotismo a demonstração 
a que me referi. 

Pe<;o, portanto, a V. Ex. que se digne man
dar fuzer esta l'ectificação: o meu a. parte não 
foi declarando-que era má prot:a de pafl·io
. tismo-mas-tlma prooo de patl"iotismo. 

qual negou sancção oVice-Presidente da Re· 
publica. · 

O Sr. Severino Vieira não 
v em propriamente discutir as razões dadaS 
para a não sancção do projecto n. 72 E do 
anno passado. embora nestas razões o illustre . 
ex-ministro da instrucção publica de então 
aventasse eonéeit os os mais extravagantes. ' 

O orador prova em se,ouida que o projecto, 
reconhecendo validos os exames termina.es 
feit.os nos estabelecimentos particulares de 
ensino, não dí\ logar a. ~.bnsos, porquanto 
desde o momento que o fiscal da Faculdade 
faca, a. declaração de que o candidato submet
tido a exa.me não está habilitado, não e a.bso· 
luta.mente valido eJ;~Se exame, 

O fiscal da Faculdade é que garante o. com
petencia, porque vae a.o::sistir ELO exame e 
póde suggerir as pergunta~ que entender, 
póde desejar saber si o alumno tem conheci· 
mento desta ou daquella materia. 

o projecto não vem pois maltratar o 
ensino secundaria neste paiz; pelo con
trario, talvez que de touos os estabeleci
mentos particul~res que actualmente espe
culam com o ensmo secundaria, exercendo a. 
industria de preparar examinandos para a 
matricula nos cursos superiores, não se conhe
çam tres que sejam capazes de habilitar para o 
s~·stema de exames de que ·se trata. porque 
na especie do prr'.jecto, o unico possível. só 
póde ser adquirido no ensino organisado se
gundo os preceitos modernos de pedagogia. 

Mas, o orador não quer discutir o projecto 
nem as razões de não sancção, mas ventilar 
ou t.ra questão constitucional ; é certo que 
pelo § 1 G do art. 37 d1~ Constituição . Federal, 
o Presidente da Republica tem o direito de 
lançar o seu tJelo nos projectos de lei, que, 
enviados a sancção, não lhe parecerem con
formes a Constituição ou contrario aos in
teresses publicas. Mas, esse direito prescreve 
por força da propria disposição constitucional, 
si nii.o e exercido com as formalidades ·deter
minadas e no prazo fixado na mesma lei cons
titucionaL Si esse direito e exercido fóra desc 
tas condições, o 'Veto não póde ter valor 
alg:um, porque incide em prescripção o direi
to do Presidente da Republica. 

PRHviEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA A prova de que as razões de não sancção 
foram ante-datadas pelo Ministro da · Instru-

o SR. PR.ESmEm'E-~ão havendo numero ccão Publica de então,está. no facto de não ter 
para se proceder a votaçã.o indicada no co- sido devolvido o autographo á Camara. depois 
meÇo da ordem do dia, passa-se ás materias ele decorridos os dez dias marcados pela. cons· 
em discussão. tituição. 

Discussão. unica. do projecto n. 1 , deste O orado!." acredita, ftna.lmente, que a. ques-
anno, Jlrojecto n. 72 E de 1891, que reconhe· tão póde ser ventilada sob ~te ponto· de vista. · 
ce validos para a matricula nos cursos supe- o t:eto de que usou o Presidente daRepublica: 
riores da Uniãn os exames terminaes feitos e que e um direito seu, . prescreveu n~ C<tSQ
nos estabelecimentos particulares· de ensino e vertente, em vista de não se terem realisado 
noo organisadós e mantidos pelos estados, a0 todas as formalidades · pa.ra a. sua. consagra- · 
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çio; por este motivo, não existindo o 11eto; o 
projecto está. _nas condi~s daquelles que te~m 
a. sa.ncção taclt.a do Presidente da. RE>publica. 

· e, quando DfiP sa.nceiouados- explici~men~. 
devem. 11éi' publica.dils pelO presidente ou vice
presidente do Senado. 

E' de accordo com estas ideas que o orador 
apresenta o requerimento IJ.Ue envia a mesa. 

Vem ... á. mesa., é. lido, . apoiado e posto em 
. - diséussão conjuntamente com o projecto o se
~te · 

Requerimento 

·. ~ueiro que a mesa. da. Camara dos Srs . 
Deputados, com informação das da.tas_precL'3S 
em que foi enviado á sancção e depo1s devol
vido é. secretaria da. mesma. Gamara . o pro-

. jecto de lei n. 72 E, remetta o re:;pectivo 
aut.ographo ao vice-presidente dn Senado, na 
falta. do presidente e1fectivo, p~indo a pro
mulgação desta resolução de le1 nos tel'mo::. 
do art 38 da COnstitu ;ção, visto verificar-se 
pela. da.ta. do offici? de devoluç-lo, que o di
reito do -ueto conferul o a.o P residente da. Re
publica pelo .§ 1• do art. 3i da Con~tituiçã.o 
Federal, incidindo no caso vertente, em pre
scrição, por nã.o haverem sido reali~ada~ no 
decendio constitucional as formulas essenc1aes 
pa.r& o exercício desse direito. . . . 

O SR. SE ABRA.. . • ..,... S. Ex. veiu mostra.r ao 
pârla.ment • que o presidente da Républica. 
a.nte-datqu um decreto aftm de que elle pu
desse produzir os seus elfeitos, mandando à 
camara o veto ante datado. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA - Perdão; isso é 
falta de comprehensão do que eu di.~se. 

Neguei que o veto pudesse produzir e:ft'eito. 
0 SR. ANT,·NIO AZEREDO - E' uma inversão 

proposital. 
O Sr. SEABR.A. - Como falta de compre

hensão ~!O illustre orador que acaba de sen
tar-se 'bi o primeiro a qualificar o acto de 
improbidade mo"al ; mas par·ece que estes 
actos de improbidade moml por part(> do Pre
sidente da Repubtica e,;tão comprehendidos 
na. lei de rel'ponsabilidade e por t.anto na. Iui 
criminal; ess:·s actos de improbidade !llOml 
teem sua capitulaç-ão, e se assim e não se 
pôde affirmar ao pal•Iamento que o .Presidente 
da Republica. <J.nte datou um d:•creto, dei
xando o parlamento passar desp r·cebida. uma 
affirmação de tanta importancia. 

O SR • . A"-'TONIO AzEREDo- v. Ex. sabe que 
a data. é feita na secretaria. · 

O Sn.. SE.-I.BR.A - O Presidente da · Repu
blica. diz o nobre deputado e diz a Consti
tuição e obrigado a sanccionar ... 

O SR. SEVERL.'o VIEIRA- Tem .o direito de 
Sala. da.s sessões, 28 de setembro de 1892.-

8 e-oeriti(J Vieira. 
-vel<•r, e um <l.ireito que prescreve si elle não 

.. ()· Sr. Sea.~ra. julgava que o veto usa delle no prazo legal. Não .é um dev~r 
dáào pêlo Vice-P!esidente da. Re~ublica. ~ porque os deveres não :prescrevem. 
pro)ecto que pernutte que os colleg10s parti- Q SR. SE .... BR.A. - O nobre deputado está um 
e~ pos~m approvar alumnos. ·• · pouco agitado porque realmente reeonhece 

o SR. SEVÍmiNo VIEIRA.-Os collegios não que foi quem veiu d{'scobrir ao ·parlamento o 
podem ajíprovar ,. os :fireaés .é que appro- Presidente da Republica. · . . · 
vam. · ' . · . O SR. SEVERL.~o VIEIRA. - Não reconheçO 

O· Sa; SEA11R.A. ... possam habilitai-os aos tal. · · · 
cursos superiores, sem essa. ~l.isa.ção im- o SR. SEA.BR&.. • • ha. de réconhecel-o pela. 

"m.i:ldi&ta. por pa~ das fà.culdades... logica . .• 
O SR. SEVERINO VIEIIU.-V. Ex. não leu o o SR. SEVERINO VIEIRA - A logiea de V • 

. pr.ojecto: . · Ex . é que dá conclusões dessas. · · · 
O SR. SEABIU. • •. juigava que esse· veto e.<;- o Sn.. SEABRA ... ha de_ récoil.hecel-o i>elo 

. ta.va no caso de ser approVa,do pelo Corpo direito, ha de reconhecel-<r.pela lei. ; 
. Legisla.tivo. Mas o digno collega e amigo . . O presidente da Républica. tem o direito de 
· deputado_ p~ Bahia. veiu descobrir um facto sanooionar ou deixar de saricciona.r os pro-

extra.ordinarw · - · j ectos de lei que lhe siio . submettidos. ~entro 
O SR.. SEVERINO VrnmA.-Não vim descobr.ir do prazo de dez dias, e' esse direito .e um de-

cojlàa ál~. · · · · ver sob pena. de... . . 
O SR. SEABR.A. ... e que deve, pesa.r muito · O SR.. SEVER.J:NO VIEIRA~De presGrever o di· 

no. «!Pirito da c::;a.ma.ra para. a solução desta reito. · 
questão. · · O SR . . SEABRA- De serem promulgados 

S. Ex. veiu dizer a.penas . que o Presidente esses projeetos, independentes de ima sancçã.o. 
da.- :Repu_blica. .falsificou um documenoo. pu- ~ ê que ê a· disposição c'onstituciona.l. . 
bli~o •. • · · - : . Nó caso presente, dá.-se o· seguinte O pro-

o· SR.; si:vmuNo VmmA.:.....:.N"'ao ~· tal; pro ect.o que occupa. a. attençã.o da. Ca.mára foi 
· testo· cóD,tn a. futerpretaçio de -v. EX. · remetti.do ao Presidente ·da. Republica.; este 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 1810512015 11:54- Página4 de 37 

Sessao em 28 de Setembro de i892 

deixou de sanccional-o, excedendo o prazo de 
dez dias Mas como esse pra.zo tinha sido ex· 
cedido, o Presidente da Republíca, antedatou 
o decreto. 

o· SR. SE"\-""ER~O VIEIRA. dá um aparte. 
(O,ltros S1·s. Deputados dao apa:·te:•). 

O SR. SEABRA-0 nobra deputado não póde 
deixar de r·econhE>cer esse ütcto. sob pena de 
não ter razão de ser o requerimento que 
apresentar a casa.. 

O S.a. SEVDRL'i'O VIEIRA dá um aparte. 
O SR. SEABRA-0 nobre deputado está. af

flicto. 
0 S!t. SEVERINO VIEIRA-EU não tenho af-

fiicção alguma. · 
O SR. St:.-\.BRA.-A affiicção de S. Ex. vem 

exactamente com uma declo.ração crimino•a, 
uma declaração gl.".i.ve; como uma decla.raçã.o 
que S •. Ex. cla.:SSilicou de improbidade moral 
do Pre;;idente da Republica.. 

0 SR. SEVERINO NIEIRA-DO Presidente da 
Republica.não, do ministro, 

O SR. ANro~o AzERELO-E' uma questão 
d.e mero expediente de secretaria. · 

o SR." SEA13RA-Comprehende a afilicção de 
S. Ex. e respeito-a. Mas tenha paeiencia: 
a.ca.rrete com as c.:>nsequencia.s do seu acto 
Ou dentro do prazo o projecto ha de receber o 
ve1u do Presidente da Republica, ou esse 'lleto 
é nullo 0 Presidente da Republica. antedatou, 
se,a:undo dizem, e nesse cal;O· não tem praticado 
sómente um acto de improbidade moral; mas, 
tem praticado um crime . •... 

O SR. SEvERX.'iO VIEIR.A.-Não ha crime no 
caso, meu caro collega. . 

O SR.SEABRA.....;.besde que a Constituição mar
ca o prazo dentro do qual o Presidente da Repu· 
blica. tam de sancciona.r os projectos enviados 
pelo Poder Le;,lislativo, o Presidente da Repu
blica, si sancl'ionou posteriormente, violou a 
Constituição e commetteu um crime. · 

O SR . SEVERINO VIEIRA- Não ha ta.l. (Va· 
f'ios Srs . depu!udos dão t.t.par!es) 

O Sa. SEABRA .. ~·O nobre deputado pela 
Bahia foi o denunciador do fa<.:to; o orador 
conhece a sua posição no cnso actual. E' uma 
posição diflicll; e por maiores que sejam· ·os 
seus talentos e por maiores que sejam as 
seus esforços, S . Ex. não póde destruir o 
etteito da denuncia. S. Ex. acaba de condem
nar o Presidente da Republica. (Trocam-se 
ap··l~tes ·'ll-.heme!ttes). · · 

O Presidente du. Republica negou a sa.ncção, 
e tanto assim que está. já o projecto depen
dendo de discussão e votação na Camara ; e, 
pa.ra·que a. ca.mara. possa decretar ou possa. 
votar o requerimento de S. Ex., é necessario 

que se aftl.rme que este decreto foi a.nteda:ta.do. 
Este acto importa em um crime do Sr. Pre' 

sidente da Republi.ca. (Aparles ,ehementes); 
Vota pelo requerimento do nobre deputado; 

mas vota por esta consequencia, littéral ; vota 
com o intuito de se proclamar um el't'ó com
mettido pe,o Presidente da Republica_, ante
datando um decreto, e por consequencia in~ 
!'t-ingindo a · Constituição. 

O Sr. Cantão-Como os nobres depu
tados não se occupal"J.m da.s razões da. não' 
~ancçào. deixo t'l.mbem de tocar nellas decla-
ranuo ap:·nas qúe as acceito de accordo com o 
meu procedimento anterior, pois dPsde que 
tt'!l.tou -se deste prejecto na.s tres discu!;SÕeS 
porque passou, sempre dei·llle o meu voto em 
~en c ido con trurio. 

O nobre deputado limitou-se, a levantar 
uma. que:~tão constitucional, e formular uma. 
questàll gra>e. 

S. Ex. formulou uma accusacão gra.vissima. 
ao Presidente da. Repubtiea, comqua.nto 
S. Ex. q uizesse depois procurar fa.zer com que 
su"' accusação re$valaSBe pOr sobre essé alto 
!'uncciona.rio e fosse ca.htr no ministro do inte
J•ior, reconhecendo então o alcance da. sua 
grave accusaçã<> ... 

o SR. EriT.\010, PESSOA.- Que não tém r~ 
ponsa.bilidade alguma.. 

O SR. CANTÃO~ Na nossa. !'órma. de go.o 
verno, os ministros não são, como na fórma · 
do governo parlamentar responsaveis pelos 
seus actos ; dá-se. na fõrma. do governo pre
sidencial Íê\Cto inteiramente contrario : os 
ministros não teem responsabilidade alguma.,. 
esta. cahe toda. sobre o Presidente da. Repu..-· 
blica. · 

Portanto,. desde que o Sr. deputado ·Ievan-i 
tou esta questão, ella vae ferir directa.mente 
ao Presidente da Republica. e não ao ministro 
da 'nstrucção publica, entretanto o nobre de~ 
putado agora procura justificar-se. 

Ma.s.Sr. presidente,quer a a.ccusação do nobre 
deputado vá ferir ao Presidente da Republica., 
quer vã. ferir ao ministro dointerior,me parece -
q a e S. Ex não tem razão na. questão que levan· 
tou equaildofizesse uma accusação destaordem 
devia vir munid· das provas em favor da. 
sua. asserção. 

Digo que S. Ex. não teve razão na sua 
;:ccusação, porque, confrontando-se a data em 
que . o proJecto foi remettido por esta ca
ma.ra. ao·Pi'e-identa da. Republica. para sanc
cional-o. e a data em que foram adduzidas_as: 
razões do ~do, verifica-se. que o presidente" 
agio dentro da Constituição .. ·. · 

O SR. EPITACIO ~ESSOA.-Peço a<:! nobre depu_. 
tado: qu&!oollip~re a data iJ..a.. rem:essa com ;to 
data. da. publica.çã.O~ . . · · 
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O SR. CANTÃo: •• :porquanto esse 'lleto devia 
ser dado dentro de dez dias, na forma da Con· 
stituição. 
· Ora., sendo o projecto remettido no dia 1 ~ de 

janeiro, o Presidente da Republica. podia dar 
o seu veto até no dia 22 do mesmo mez, que 
e quando. terminava-se o decendio. 
. Quando pois devemos considerar passados 
os dez dias decorridos do dia 12 ~ · 

Certamente no dia 22 do mesmo mez, en· 
treta.nto as razões de não sanc~ão trarem a. 
da.ta de 21 ; nove dias depois de ter sido remet· 
tido o projecto por esta Camara por tanto 
dentro do prazo constitucional. 

Nestas condições, veem os nobres deputados 
· que o Presidente da. Republica agio dentro 
do. Consttuiçii.o. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-EU apreciei a 
· questão sobre o ponto de vista do prazo da 
· devolução. 

O SR. CA.wÃo- Por este lado, pois, Sr. 
:pPesidente, a aceusaçâo do nobre deputado 
não e procedente. 

. Ma.s, diz S. E:x:. agora que encarou a ques-
tão pelo lado da devolução do projecto á. esta 
Camara.. 

E' verdade. Sr. presidente, que a Consti
tuição diz que o projecto não sa.nooionado 
deve ser devolvido dentro dos dez dias que 
tem o Presidente da Republica para sanecio
nar ou deixar de fazel-o; mas o nobre depu-

. tado ha de·reconhecer que póde se dar a hy
JK>these do Presidente da Republica não ferir 
a Constituição, deixando de devolver o pro
jecto não sa.nccionando dentro desses -dez 
dias, e a bypothese é a 5(\,cruinte: o Presidente 
].)(>de deixal' de sanccionar até o decimo dia c 
si o :fizer nesse dia esta dentro da Constituição, 
não viola · o artigo que lhe da os dez dias 
:para approvar ou reprovar o projMto, c 
desde que elle póde deixar de sanccionar ate 
~ decimo dia a contar da data. em que lhe foi 
remettido e o sanooionar ou 'lletar nesse dia. 
que serã. o ultimo do prazo, comprehende V. 
Ex. que o Presidente não podia devolver o 
projecto dentro dos dez dias. 

0 Sa. SEVERINO Vmm.A-V. Ex. dero.,noa a. 
lei Constitucional. 

O SR. C~TÃo-Não derogo tal; a lei con
stitucional concede -M Presidente dez dias 
para agir, e desde que elle póde sancciona.r 
o projecto no Ultimo dia. a consequeucia. e 
que póde se dar a hypothese delle sanccio
naJ-o ou não dentro Jlropriamente dos lO 
dias e devolvel~o depois desses dias; mas não 
poder devolvel-o dentro dos mesmos dez 
dias. 

UM SR. DEPUTADO-Então vae contra a 
Constitui~o. · · 

O SR. CANTÃo-Não vae, porque agio den· 
tro de dez dias sanccionando, ou não o pro
. ecto, e não o devolver dentro do mesmo 
praso por impossibilidade .. 

Penso, pois, que a accusação levantada. pelo 
nóbre deputado e improcedente. 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Mas, V. Ex. com. 
pare a data. da remessa com a data da pu. 
blicação no Diario O{ficial. (Ha cn.'tros apar· 
tes.) 

O SR. CANTÃO- Tanto ma1s quando no 
dia 21 de janeiro, data. das razões da não 
sanccão. terminaram os trabalhos da sessão 
extraordinaria do Congresso. 

Alem disso VV. Exx. devem rero1'dar-se 
dos graves acontecimentos que naquelles dias 
se deram nas fortalezas de Santa Cruz e 
Lage, e qne es5es acontecimentos preoccu· 
param o governo de taJ. modo que talvez o 
fizesse commetter essa irregularidade. mas. 
Sr. presidente, vou terminar estas lígeiras 
considerações. que entendi dever oppor as 
que foram adduzidas pelo nobre ueputado 
pela Bahia com o fim de demonstrar que o 
nobre deputado não tem :razão, mandando 
um requerimento a mesa em substituição ao 
dos nobre deputados. . 

O nobre deputn.do_ requer que a mesa con
sultando a se~retaria e confrontando as difi'e
rentes datas, verifique si o Presidente da 
Republica tinho procedido ou nãu na fórma. 
da Constituição. 

O meu requerimento tem por fim que o 
pr'1iecto com as razões de não sanção seja. 
remettído à commissão de constituição e le· 
Aisla.ção para. interpor seu parecer sobr•e a 
questão suscitada .Pelo honrado deputado. 

Vem a me~a, e bdo, apoiado e :posto con· 
junctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requgiro que o projecto n. l de 189~. com 
as razões do 'lleto, seja remettido á commissão 
de oonstltuição e legistação para emittir seu 
par8cer sobre a questão levantada pelo Sr. 
deputado Severino Vieira. . 

Em 28 de setembro de 1892..-GI,~ti!o. 

O Sr. Zan:La. estava muitolongede 
suppor que teria de assistir na sessão de hoje 
ao-espectaeulo que acaba de .presenciar, prin· 
cipalmeute provocado por um Hlustre mem
bro da maioria que apoia. o governo. Quanto 
ao procedimento · do nobre deputado pela 
Bahia, · o Sr. Seabra, nada tem o orador que 
dizer, porquanto S. Ex. aproveitou-se a.pe· 
nas do incidente para formular, contra o 
vice-pre~idente . d't Republica, & mais seria 
das accusações que se póde levantar no seio 
da Gam.ara., qual é a· de antedatar um a.cto 
seu, uma allegação de falsiticação que não 
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póde ser levantada em publico sem que seja. 
exhuberantemente provada, de modo que a 
lei ca.ia. oom toda a. força sobre a. ca.beça do 
criminoso. 

Na nossa. posição, continua o orador, um 
espirito recto e justo. ainda mesmo com pro
vas escripta.s, encontra difticulda.de em acre
ditar que homens colloca.dos em elevadas po
sições politica.s desçam a. praticar actoo que a. 
mais vulgar probidade repelleria.. Não acre
dita que o marecha.l Floriano. Peixoto nem o 
Dr. Jose Hygino descessem a praticar actos de 
politicagem; por isso, o orador provoca. o :no· 
bre deputado a trazer provas completas da 
sua. a.ffirma.çã.o. ~ Não ! o nobre deputado não 
e um amigo do governo; o nobre deputado é 
um adve:rsa.rio enc •pado, que procura por 
todos os meios prejudicar ou embaraçar a 
marcha. do governo. 

Respondendo a. um a. parte do Sr. Severino 
Vieira, o orador diz que esta. questão de leilâ.o 
a que se referiu o nobre deputado, o pa.iz 
deve julga.l·a convenientemente, indepen
dente da palavra. do mesmo nobre deputado. 
O orador . fa.llando no dio.pe.zã.o em que está. 
fa.llando, não pôde estar no numero dos que 
vendem o seu apoio. 

Sentindo,se fatigado, o orador termina di
zendo que o nobre deputado ern vez 'le vir 
para aqui com este requerimento, si forne
cesse â Ca.mara o trabalho de que está encar
regado, trazendo para. .a discussão o orçamen
to da. receita que está. em suas mãos, pratica
ria um acto melhor ,porque o tempo é precioso 
" a. Ca.mara deve cumprir o seu dever. 
Sentá-se, pois. declarando que vota. absoluta· 
mente ~la razão da não sancção. 

O Sr. Severino Vieira (para 
uma explicaçao pessoal) - Em homeuagem 
ao Sr. presidente e em homenagem á illus
trada. assembléa., deve começar fazendo a. de
cla.raçã.o solemne de que o seu aparte não se 
dirigiu a pessoa alguma ; foi apenas a ex
plicação de um prot:e.dimento que foi indicado 
na. occasião, ou por outra, foi .o commenta.· 
rio · ao procedimento índicado na occa.sião 
pelo orador. 

Isto feito. o orador felicita. o nobre deputa• 
do por ter querido aproveitar-se da oooa.
sião ••. 

O SR. PaESIDENTE - Peço a v. Ex. que se 
limite á. explicação pessoal e não traga. à. 
discussão outro assumpto. 

O SR. SEVERINO VIEIRA ••• para dar uma 
prova. de sua. dedica.çã.o a.o governo. 

O orador apoia. o governo quanto aos acl;os 
que merecem o seu apoio. 

Tem apoiado o govern() porque e~tâ. con
vencido de suas bôa.s intenções ; mas 'não 
lev.a o seu apoio ao ponto de reconhece( que 

não é digno de censura um ou outro acto 
por elle praticado. · . 

Quanto w pont<l em discussão, deve chamar 
a. attenção dã casa. pa.ra·a questão levanta.da. 
no seu requerimento. 

A questão foi deturpada. pelo nobre depu
tado pela Bahia, o Sr. Dt>. Seabra, levado na
turalmente pela sua. paixão, pelos seus reseu
timentos contra. o governo, sentimentos que 
reconhece que são muito justos, e por outro 
deputado pela. Bahia, o Sr. Za.ma, em odio 
só mente á pessoa do orador. 

Encara simplesmente a questão no ponto 
de vista de... · 

0 SR. PRESIDENTE - V. ~. pediu a pa.
lavro para uma. explicação pessoal e por· 
tanto peço que se restrinja a esse pedido ••• 

O Sa. SEl'ER.INO VIEil<4. pede que · lhe per
mitta não deixar passar a. occa.sião para .. . 

O SR. PRESIDENTE- v. Ex. me perdôa.; 
mas na discussão du pro~ecto V. Ex. pôde 
fallar; mas como questao lJessoal, tenho 
sempre chamado á. ordem os nobres deputa
dos que se desviam do a.ssumpto, alim de evi
tar a discussão desa..,"l'adll.vel pa.ra as :pers ona-
1 idades e para. o decoro desta casa. 

O SR. SEVERINO VIEIEA. si póde fa.lla.r duas 
vezes. então pede é. me~a. que lhe <Xmceda a 
palavra. depois de faltar o nobre de:>ntado 
que o antecédeu no· pedido da. palavra., . para 
a discussão do projecto. 

o S1.•. Antonio ~4.-Zeredo -Sr. 
Presidente .•• 

VozES-Votos ! Votos ! 

0 SR.. ANTONlO AZER~DO - Sr. presidente, 
estava. longe de pensar em tomar a. paJ.avra 
hoje e principalmente sobre o requerimento 
do nobre deputado pela Bahia.. . . · 

Entretanto, como testemunha ocular; invo
cado neSta. camara. pelo nobre deputado a res
peito do projecto do ensino secundaria que 
foi por mim apresenta.do á cama.ra dos. 
Deputad(JS como relator da commiSsão de in· 
strucção publica., e sobre o <Oeto nelle lançado, 
devo declarara v. Ex., em nomeda verdade, 
que o Sr. Vice-Presidente da: Republica não ~ 
tem a. responsabilidade que malevolamente ' 
lhe foi attribuida. JlEllo nobre deputado ·que 
serviu-se para esse fun. das pa.la.vras do meu · 
íllustre amigo o Sr. Severino Vieira. 
. O SB. SEABR.A.-Isso não ê com.riúgo~ OO.m o 

nobre deputado o Sr.· Sever1no Vieira.. (Ri· 
sadas.) · 

0 SR •. S:t:;VERlNO V lEmA.·- Cominígo não• 
senhor. (Risadas,) · · : 

O SR. ANroNro AzEREDo-Não resta a. me
nor duvida., Sr. p~ident.é; que· o . nQb" . d~ 
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:putado quiz se aproveitar da occa.sião (apoia-
dos) e o fez com brilhantismo e geito. · 

Memoro da opposição S. Ex. não podia 'ter 
outra. attitude, · :principalme~te quando o re
querimento vinha de um representante da 
m,aioria. 

O SR. SEVERINO VmiR.A.- O meu requeri
mento allsolutamente não se prestava a isso. 
(Apoiadoo.) · 

(Ha outros apartés.) 

0 SR. ANTONIO . .AzER.EDo- Não estou expli
cando a. attitude de ninguem, estou explicando 
a minha. propria. 

Em rel~o ao discurso do nobre deputado 
o Sr. Zama, cujo nome peço licença para pro
nunciar, ·porque os· meus illustres antecesso
res na tribuna . são todos representantes da 
Bahia, tenho -necessidade de responder, por
que s. Ex. contestou um _ facto e esse íacto é 
relativo ao nobre ministro do interior Dr. José 
Hygino, uni co responsavel por esse acto. 

0 SR.. LAMOUNIER GODOFREDO:- Não apoiado; 
o uni,~o responsavel e o Presidente da Repu
bliea: os ministros não teem respon .. .<•abilida.de. 
(Apoiados e nao ap.oiados.) 

UM SR. DEPurADO-V. Ex. quer a responsa
bilidade. ministerial ~ 

·O .sa, ;Joio liE SIQUEIRA, -Acertam a. respon 
sabilidade do ministro ~ (Ha outros aparres.} 

o SR • .A'NTor.."Io AzERED<>-Mas, senhores, eu 
meexpJiço. 

Cômprehende-se que, em 'Virtude da. dispo
sição constitucional o .veto é do Presidente da 
Republica e não dos ministros ; mas, a ques
tão a.qui não é do -ceto, a cama.ra podia apoiar 
ou não. essc-oeto, acceitando ou r~jeitando as 
razões ·de não .sancçã.o do Presidente da Re
·:PUblica, a questão é de mero experliente da 
secretaria, o erro, portanto, 6 do secretario 
respectivo. e não do chefe do Estado. 

O SR. NILo PEç&'IB:A.-Muito bem. 
· O SR. ANToNio AzERED~Os decretos a.pre· 
sentados â consideracã;o do Presidente da Re
pulilica. não são numerados nem datados, 
antês da sua ·a..«signatura. _ 

UM SR. DEPUTADo-V. Ex. não confunda 
. decreto com razões de não san~o. 
. -o SR. . .ANroNio· AzER.Elio-Os nobres depu

tados devem saber que as razões de não 
sancção .dadaS. pelo Presidente da Repu. 
blica..pa~ pela._ secretaria do interior, ou 

·da. guerra.ou ' da marinha, conforme a re
:-~de que se tratar. não são feitas directa
. ;mente·_ pàlo Presiden-te dà Republica, mas pelos 
.:seus eeeret.a.rios conforme o ·pensamento -do 
'.ch_efe dQ:-J>ooer -ExecntivQ• (.Ha , mu~os .apartes 
.• ~~ ~(n.l.l<p~ o or.ado17•) -

~···. 

O SR.AN'!'ONIO AZEREno-Sr. presidente, V· 
Ex. não póde ser responsavel immedia.to por 
todos os erros ou desidia da secretaria da qual 
V. Ex. e o principal chefe; V. Ex. não póde 
se responsabilisar :pela data e numeração de 
um officio que lhe for apresentado e passar 
pela secretaria, em cujos auxiliares V. Ex. 
confia. 

UM SR. DEPUTADO-E' com;a. differente. 
VozEs~Não apoiado ; o facto é identico. 
(Ha ot~tros ápartes.) 

O SR. ANTONIO AzERED:O_:_Perdôe:me V.Ex. 
Si ha neste recinto quem menos deva ao go
verno do marechal Floriano Peixoto, e quem 
mais o apoie sincera. e desin~ressa.da.mente, 
e quem neste moment9 occupa a tribuna. 
(Apoiados.) 

O SR _ EPIT.A.cro PESSÔA-Protesto, por que 
nãorecoeheço.em V. Ex. mais altivez do que 
em mim. 

(H a outl'OS apartes.) 

0 S":R. ANTONIO AZEREDO-sr. presidente, a 
minha. phrase fez com que o meu illustre cal
lega. a quem tanto respeito e estimo .• · 

O SR. EPITA.CIO PESSÔA-E eu retribuo. 
0 SR. ANTONIO AzER.EDO- . • . desse _um 

aparte com tanta violencia, do qual se poderá 
deduzir que eu o havia oJfendido. 

Sou incii:paz disso. . 
O nobre deputado mesmo ouviu o diséurso 

'Violento aqui,pronunciado em ralaA;ão á maio
ria, pelo nob1•e deputado pela Bahia, e eu, 
sendo representante da maioria, não quero 
que se interprete o meu pensamento de modo 
diverso do que elle é. 

Sr. presidente, á vista dos apartes, tenho 
me desviado do caminho que havia traçado a 
mim mesmo. 

Quero fallar unicamente a respeito do 'lleto 
dado a.o projecto do ensino secundaria, cujo 
:parecer foi por mim apresentado, discutido e 
approvado pelo Congresso que o remetteu a 
consideração do Presidente da Republica. 

S. Ex. lançou o veto de accordo eom o pre
ceito constitucional, mas a publicação das 
·razões da sua niio sancção foi feitasómente 24 
dias depois daquelle em que foi enviado 
daqui desta camara. Este e o motivo da dis
cus5ão . 

Quero, Sr. presidente, justificar a parte em 
que foi chamado como testemunha ocular pelo 
meu nobre collega o Sr. Severino Vieira. 

Como V. Ex. sabe; decretos, projectos de 
leis, razão de não sancção e tudo mais que 
dependem daassignatura do Vice-Presidente 
da Republica são levados a sua consideração 
pelos seus secretarias respectivos. _ 

S . Ex~ a.ssignou as razões da não sancçã.o 
sem vériftcar a data .da· entrada do cpro-
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jecto. pela confiança. que depositava. em seu 1 O Sa. AZEREDO-Sr. presidente, vou con
ministro. .. · · cluir, afilrma.ndo mais uma. vez a casa. que o 

O SR. JA.CQti"Es OUR.IQUE _ y. Ex. estâ pas- Vice-Presi~ente ~a. Re~ubliOO; não n~ou a 
sando attestado ao ministro do in ter'ior .(Apar- sua sancçao a ~sse proJec!-0 fora da le1, por-
tes e contestações interrompem (J arado•·). uanto elle esta. convenc1do do seu acto, e 

_ . de haver cumpr1do o seu dever de accordo 
O SR. AZE~E?O- Nao. qu~ro saber s1 o corn a Constituição, e si o Sr. ministro do in

honrado ex-m~stro d~ wter1or commetr;eu terior havia levado este projecto depois de 
esse erro __ conse1_ente ou mc?nsc•entemen~e. o~ excedido o prazo legal,:.;;. Ex. é o responsavel 
me~mo Sl o projecto_lhe fo1 pa.rar a..• mao:> so e não o chefe do Estado, e diste. tenho- provas 
mmto tarde como dlSsel"a.m em a.:pa.rte. porq·ue conversando c.-om o honrado mmistro 

O ministro podia comprometcer o Presi- do interior, ~epois de fech~o-o Col!gresso, 
dente do Republica, mas o que é facto, e que S . Ex . me d1sse que esta. leL na.o ser1a. sa.nc-
o Presidente da R.epublic;t não ficou com- cionada.. . . . 
promettido por este acto. Portanto o VJCe-Prestdente da Republtca. 

o SR. JAcQOES OURIQüE dá um aparte. não c responsavel_ por es~e el'I.'~- _ 
O SR. AZEREDo-Estudar a.s questões, O SR.SEA:ea.,\.-Por esta. falstficaçao .. 

Sr. presidente, não e estudar a data, o nu- . O SR. - ~ORAES E BARaos~O Sr. Jose Hy
mero e a occasião em qu~ e apresentado 0 gmo ro~era defender-se perfeitamente desta 
decreto ou projl'cto à. sua. assignatura accusaça.o. 

0 SR. EPITA.CIO PEssoA- Mas na data esta 0 SR. AZERED0-0 que muito estimarei, e 
uma questã.o constitucional. quanto a mim, Sr. presidente, compri o meu 

O SR •-... 00 Ja' d's 'to d ta. dever etenllo concluido(M<ito flelihmuito be-m) . .n.~......... - 1 se e rep1 : a a 
e o numero dos decretos são f~ltos mt secte- O SR. FRA.Ncxsco GLICERIO (pela ordem.) 
taria do interior; isto e uma mera qiléstão declara que a nossa. patria pre~isa. de orca· 
de exp2diente que o Presidenle da Republica ~entos_ e por isto requer o _encerramento da 
nada. tem que vêr. discussao. 

O SR. SEA.BRA-Peço a. palavra. ( Tt·ocam- VozEs-Muito bem. 
se apat tes.) Submettido a votos o requerimento do Sr. 

O SR . .AZER.Eno-Sr. presidente, attribuir- Francisco Glicerio, votam a favor 65 Srs. de -
se u.o Vice-Presidente da. Republica. o ter as- putados. . 
signa.d.o um papel .incon~ientem·•nt~. é un_:a. o SR. SEI\l!RA (pela ortlem) pede verifi · 
accusação que está. abau::o da constder~.w cação da votlção. · 
desta. casa.. Procedendo-se á verificação -vota.m co:ltra 
. o SR: JOÃO DE SrQUEIRA-lsto e uma. injus- 43 Srs. deputados. 

t1ça clamorosa. o ~R. PR.ESltlEJI;"TE- Foi approvado o reque-
0 SR. AzEREDo-Levado este projecto~ bem rimento do encerramento 11a discu:>são uo pro

oomo outr'O .Projectos desta e out.-a. casa do .Jecto n. 1. 
parlamento a _sua consideração, S. Ex. assi- o SR. CANTÃO (pela. ot"dP.rn.) pede que o 
gnou sem cogrtar da. data, n~m do numero Sr. pre;;idente consulte á. casa. si consllntc na. 
dos decreto3 ; mas nem po1• rsto o seu a.cto retiratl.a. do seu requerimento sobre o projecto 
d~ixou de se~ co~tituciona.l, principalmente u. I. · ' 
na.o tendo llaVldo mtençao. Votação, em 31 discussão, do projecto n. 

O SR. EPrrAcio PESSOA-InconstitucionaL ll5, dest~ anuo, autorisa.!ldO o governo a 
o s Az tii S 'd te 'transfer'r pa.ra. as armas de infantaria. e ca-

sob · R.. EREDO-:A. rmo~ . r .. ~resl en •: vallar.a,conformeas habilitaç•~es de cada um, 
~ mmha. r~spon~abllicladó mdivJdua.l, que os offi.cbes do exercito, promovido .. dUI·ante 

dau.n1~- responsa;'el por. ~ste eno, quan~o a a guerra. do Pa1 a~uay, pa.r-4 a de artilharia., 
m ta, n~o e _o . V~ce-Pr~s1de!!-te · da R~publ~ea, ·que n~stas se achàrem sem poder ter acc~sso. · 

_as o :sr. mm.st1o ~o mter•or, por mterme- por falta de habilitações scientificas. 
dio de sua. secretaria, encarregada de da.tar e . . . · 
numerar o3 projectos de lei e deoretos do Lid? I?,elo Sr. I• s~r .. tariO o parecer da. 
Poder Executi-vo. COIDllliSSM, o Sr. prestdente uecla.ra que ll~ 
o s s · . é .. t uma emenda do Sr . ·urbano Gouvêa., que va.e 

n.. E:U!R.'I..-E que hoJe . IDIDlS ro do submetter a votos em primeiro logar. . 
Supremo Tnbn:r:tal Federal. (Aparle,· e protes- Submetüda a votos é appruvada .a l!egilinte 
tos llefle,nentes ttttrwrompe,;. o ora.dor.) emenda: 

O SR. PREsiDENTE-Peço aos nobres depu- N. I-Fica. o governo autoríswo a. trarisfe, . 
lados que nãõ pe.rturbem.a ordem. da sessão ... rir para. as: armas ~e infantaria-e e&-v:aJlaria. 

calli&ra v. v _. 8.2 
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os actua.es l'" e 2'• tenentes da arma de arti.·' Santo, Theopnilo dos Sa.ntos, Arthul' R.ios, 
lllar:a., que por falta de halJiUações scienti- S:1ntos Peneira, Leovigildo Filgueiras. Manoel 
ncas e estando impedidm 1e bt l-as, não Caetano, M•tnhã~s Barreto, Cyrillo de Lemos, 
puderem seguir os posto3 da respectiva ar na, Virgi!io Pessoa, Jacque.> Ourique, Jesuino de 
e daquellas pa.ra estas, nuinerJ correspon- Albuquerque, Badaró, . Gonçalves Rarnos, 
derite de officíaes com o re<pectivo curso da Fleury Curado, Antomo A2ere~o, Bellar• 
arma <.!e artilharifl,, sem prej uiz.o de antigui- mino de Mendonça, Fernando _Sunas, ~auro 
dade. , Müller, Carlos Campos. Schmitlt, Jubo de 

Sala. ,Jas sessões, 10 de setembro de 1892. Castilhos, Cassiano do Nascimento e Demetrio 
-U1·'bano de Gouvêa e outros. Ribeít•o. 

E se"u· da. · approvada a se<ruinte ~menda Respondem ;~rio os S1'S,: Uchôa. Rodrigues, 
m "· 1

,. e o Cantão, Matta Bacellar, Augusto Montenegro. 
da. commtssao. . . . Casimiro Junior, Anfrisio Fia.lho, Pires Fer-
~aragrapho umco. Nas. transferei?ctas au- . a . Juvencio de A"'uhr André Cavalcanti 

tomadas pela. presente let se devera. ter em retr • . . "' .'. . ." • 
vista a ordem de antiguidade, fica.ndo sul.Jen· Bella.-.;mmo Carnetro, Ottlctc~. R.od.!'t~o de 
tendido que ellas ~u poderão ter lo"a.t' sem Ara~UJO, Ivo do Pt-ado, Valladao, _Augu to ~e 

. . _, . ' - d "' • Fre1tas, Paula Argollo, Seabra., Zama, Gareta. 
~re.)UlZO ua compensaçao q~e eve ser man- Pires, Marcolino Moura, Milton, Barão de 
t1da pau cada. uma das armas. s. Marcos. Pri~co Paraíso, Francisco de Mattos, 

O SR. PRESIDE:\"TE declara. 11rejudicadas as Athn.yde Junior Horacio Costa., Nilo Peçanha, 
emendas a.dditiv11.:0 ns. 2 e 3 apresentadas Urbano Marcondes, OliYeira. Pinto, França 
pelos Srs. Caetano de Albuquerque e outro carvalho, Baptista da Motta. Erico Coelho, 
e Mu.rciano de.Mn.ga.lhães, e tambem os artigos Lopes Trov-;to, Vinhaes, Tllomaz Delftno, Ga· 
Jo e zo do pro;ecto. bz·iel de Magalhães, Leonel Fllho, Chagas Lo· 

E' posto a votos e a:pprovado o art. 3• do ba.to Al3Xandre Stockler, Lamounier, Alvaro 
projecto, 9ue e e~v~ado com as ~me!}das a.p· Boteiho. Gonçall'es Chaves, Americo Luz, 
provada~ u. C?mmtssa.o de retl. cça.o. Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, Cal'los das 1 E' su~metttdo a Yotos e a.pprovti.Clo o reque· Chauas Domin"'os Rocua., Costa Machado, ' 
rimento do Sl·. Cantão, pedindo a. retirada do Fra.~cis'co Veiga: Palleta, Joii.o A vellar, João 
primeiro requerimento que apresento11 sobre Luiz Francisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes 
o projt>;to n. 1. . Cha.;es, Mursa, Paulino ca,·Ios, Alfredo Ellis, 

Submettido a votos o requerimento do Sr. Almeida No"ueira, Julio de. Mesquita, :Srazilio 
Severino Vieira, votam a favor 47 Szos. depu· dos Santos."' Leopoldo de Bulllões, Alves de 
tados; pelo que o Sr. presldente decla.ra.·o re- Castro. Urbano Gouvêa., Caetano de AlbU· 
jeitado. querq ue, Alcides Lima e Tttoma.z Flores. 

0 SR. EPITACIO PESSOA (pela ordem) pede 0 SR.. PRESIDENTE- Votaram a favor. do 
que se verrfique 3: vot~o. _ pro,jecto 38 Srs. deputados e contr:a. 67. 

Procedendo-se a ver·üicaçao, votam contra. Foi mantido o uew. 
59 Srs. deputados. o SR. SEVERINO YIE~ (pela o1·rlem.) -Sr. 

O SR. PRESIDE:'ITE- Foi rejeitado o reque- pre;idente, apr -veito a occasião para declarar 
rimento. q'le, que.ttdo :;e procedia. a vota-;ào, retirei·me 

Votação em discussão unica do projecto n.l, IJroposltalmente da. sala, porque, a.cceitando a 
,deste anuo, projecto n. 72 li: de 1891, quere- qne.tão prejudicial e coUocando-a M terreno 
conhece validos po.ra. a matricula no~ curso3 em qae a colloquei, abstive-me d3 votar pelo 
superiores da. União os exames terminaes fei- neta. desde que rewnhecia que o voto era. 
tos nos estab~lecimentos par~iculares de ensino inefficaz nD c •so vertente. 
e nos organisa.dos e mantidos pelos estados, an Continuação da 2• discussão do projecto 
qual negou sa.nccão o Vice-Presidente daRe· n. 192, fixando a. despeza do Ministerio di 
publica. Industria, Viação e Obras Pablic<J.;;~ paro. o ex· 

O SR. PRESIDEl\7E- Vae proceder-se á vo" ercicio de 1893. 
taçã.o nominal do projecto ; os senbore.s que V.eem ~mesa, são lidas, a.E_Oiadas e posto.; 
acceita.m o :projecto, re<:usando o veto, respon- conjuntamente -em discussao as seguinf.e) 
derão sim, os que recusam o projecto, aceei- emendas : 
tando o t:e!o, responderão >VZo. 
Proc~dendo·s~ á votação nominal, respondem Addi!ivo ao projecto n. i9e 

sim os Sr~.: Indio do Bra.zil, Pedro Chermont, 
Costa Rodrigues, Nelson, Martinho-Rodrigues, Art. · E' o governo autori,;ado a. contra
Jo.sé Bevilaqua, Nascimento, Alfredo Barbosa, ctar a introdueçã.o e locatisa.ção de immigran· 
Epitacio PesSDa, COuto Gartaxo, Retumba. 'ro- tes europeus com pa~ticula.res, ou emprezas 
le~tino d_e carvalho,_ Joaquim. Pet'namb_n?o, I que pa.!'a. ess~ fim organisa.rem-se, m~eante 

· Jôau de Slquelta, · Luxz de Andrade, Espmto ,g&rantia. de JUros ~ 6 o/o sobre o ca.p1tal da 
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10.000:000$ no maximo. durante o prazo de adjacentes aos caminhos de ferro d!~ proprie-
10 a.nnos, solicitando npportunamente doPo- dade da União ou aos qu~. pJr ella. ío1ern au· 
der Legislativo o necessario credito. X1liadus, com subvenções ou gar•J.ntias de 

Sala das commissões, 28 de setembro de 1892. juros. 
- Mo: oes .f!a1·ros .- L_eopuldo ~le. Bulhti~s.- Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.-" 
Se'!!er..,_o. ~,e,,·a.-A. R~os.-Ar~tldes 21!a•a.- Demewio Ribeiro. 
Le·te o~~~ctca. · 

Sub-emenda ao ndditivo da commissão au
torisando a concessão de uma linha telegra
Jlhica sub-fluvial: 

b) SU' ,stitua-se esta clausula pela seguinte: 
estabelecer as e'taçõe.~ intermediarias que 
forem julgadas convenientes em numero nã.o 
inferior a quinze. 

S. R.-::iala dascommissões,28de setembro 
de lR92.-M11raes Barrus. -Le!Jp~<ld" !i e BH· 
thões.-Se,erino Viei1·a.-Ldt~ Oiticica-A. 
Rios, 

Veem i:L mesa, são tidas, apoiadas e envia
das iL commissão ás seguintes emendas : 

Emenda 

Ao § 5• (b) accrescente-se: 
Das economias feitas na verba 24:3953830 

dest1nada á. conclusão das obras do Jardim 
Botanico, não excedendo de 4:395$830, dG-se 
no director 3:000$; e o excesso ao seüajudante, 
a tituto de gratiticaç:ã<J. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892,
B«ptista fl,! ,1/vltr.!. -Pacífico ,l[asMreltl,as.
Curtos Cl~'l.qus .-Ul·bann Ma.1·conde$. -Gw·cia 
Pites.- ·c. Zama.-Juv,•nr:io d• Ayuiar-.
França Carvalho.-Joc1o de Siquei1•a. 

Emenda ao projecto n. 192 _Orçamento da O Sr. Atnerico Luz somente ur-
'tliaç,lo gido pelo dever tomo. parte no debate. 

Onde couber- Da consignação que for vo
tada para o serviço de colonisação no estado 
do R10 Grande do Sul, será consagrada umR. 
parte ao estabelecimento de nucleos de colo· 
nos nacio 1aes em terrenos do proprio federal 
-Saycan -, no mesmo est.ado, adjacentes á 
Est1·ada. de Ferro de Taquary a Cacequy, ob
servando-se para este serviço as d $posições 
da lei n. 163, de 16 de janeiro de 1890 re:e
rentes á colonisacãO nacional no territorio da 
Guyana Brazileira. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.
Demetria RiheiTo. 

Ao projecto n. 192 

Como toda a Camara.. comprehende a neces· 
sidade de abreviar quanto pos,;i vel os tt•abn
lhos parlamentares, 11flm de evitar nova pro-
rogação. . 
. Mas. membro da deputação mineira., tem 
necessidade de adduzir alguma.s observações 
sobre um ou outro so.rviço que corre pela 
pasta da industria viação e obras publicas. 

Passa a referir-se em geral á~ actuaes fa.
culdn.des financeiras, que tanto teem .impres
sionado á camara e ao paiz e que estão a 
exi~;,rir do Congresso qualquer medida bene
fica.. 

Em sua opinião, a actual crise não é devida 
á falta de producção ; ao contrario, a produc· 
ção augmentou. 

Nestas condições, não .lla que receiar sobre 
Art. O governo da Unlã.o promovera pelos 0 dia de ama.ul!ã.. Nos paizes que teem grau

meios ao seu a:cance que os governos doses- des riquezas a explorar e cuja producçã.o e 
tudos cedam terras publicas, pelo preço mi- cada VI:'Z mais avultadil, existem tres recur
nimo ou gratuitamente, aos nacionaes que sos para melhorar as crises que os affli~em ; 
nellas estiverem esta-belecidos ou se quizerem esses recursos são : emprestimos, impo~tos e 
est.abelecer·, como proprietarios. economias. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.-- . Na actualida.de, não se póde cocitar de em· 
Demetr-~o Ribeiro. ~ prestimo, á vista do depr€ciamento dos nos-

Artigo additivo--E' o governo autorisado.a sos títulos, da baixa do nosso e<~.mbio e do 
ga.ra.ntir jw-os até 6 °/o. pelo prazo ma:x:imo desastre do emprestimo de um milhão de li
de 15 annos, sobre o capital de lO.OÓO:OOO$ bra.s feito pelo Sr. Rodrigues Alves, o qual 
para ser eil'ectivamente empregado e parceua: deve ser mais apropriadamente chamado-um 
damente distribnído na fundação ·de colonias repfJrt. · 
nacionaes, em quaesquer pontos do territot·io O imposto infelizmente tambem não pôde 
da Repnblica, que assegurarem aos colonos ser procurado actualmente como recurso, 
fusores no mínimo egua.·,s aos maximos que porque ao proclamar-se a Republica a tarifa 
são ou fore'n conferidos aos imm.gra.ntes es· do Sr. Ruy Barbosa trouxe um taugmento de 
trangeirm. 60 •f. e devido ainda mais a grande qu· da. do 

Paragraplio unioo. Para o esta.bel~cimento cambio, o povo hoje paga em vez de 100. 
dest.:J.S colonias e confer;da a. faculdade de des- 280 •f •. A esse respeito ainda se póde ver si é 
apropriar, nos termos do d~r~to n. 1664 de possível orea.r impostos; e foi isso que lem· 
27 de outubro de 1855, os terrenos a.,'7icola.s. brou a. commissão de orçamento na. sessão em 
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que a Cama.ra funccionou como commis~ao 
q-eral. Mas o orador acredita que os lembra
aos por ella. não dar<'i.o resultado. 

A com "ío deixou-se seduzir pela. noticia 
dos .granu~. . . ..1cros auferidos pelos ind.i'viduos 
barateiros e quiz associar-se-lhes para. a'ssim 
sol ver. as difficuldades. 

E' lembrança infeliz por mais de um motivo 
ji\ porque não dará resultados na pratica, visto 
que o~ barateiros procuram sophismas para 
arredar um socio como o The:::ouro; já-o que 
é mais porqu e o~ lucros não compensavam os 
males que sobreviram ao patz nessa industria . 

Rcstu. dos tres recursos apontados apenas a 
economia. 

O orador sente·se di'So.lentado ao fallar 
nessa ma.teria. proque e justamente no que 
nunca pensou o governo e muito pouco tem 
pensado o Congres5o. · 

O governo somente falia em economia nos 
SeU15 relntOl'IOS i de facto, O que Se vê e cliegat• 
quotidianamente pedtdo de credito. . 

E' a..<Simque pediu lO mil. contos para. ma
terial naval, 3 mil para munições de bocca. 
500 para telegrl\phos. 200 pat-a lega.ções.5 mil 
pa.ra a· Estrada. de Ferro Central, de modo 
que ao lado do orçamento ordinario o gover· 
no pede um extraord.inario que talvez exceda. 
a 80 mil contos. 

Por seu turno a. CamaTa tem votado pen· 
sões, reformas, aposentadorias e isenções de 
direitos; de modo que já se tem dito que o 
parla!Ilento bNl.zileiro se transtornou em uma. 
casa de beneftcencia. . 

Só 1em siJ.o coherente a impr~n~ que sem
pre tem aconselltado economia. 

O governo parece viver. a cogitar em que 
despender dinheiro; baja vista. a pomposa e 
numero;iss.ma. commi~sã.o nomeada para 
repl'e~entar o Brozil em Chicago. Tantos os 
hom~ns .e senhoras q~e tazem parte dessa com· 
missão, que não seria pa.t-a admirar que appa· 
re>:essem pat-a representa!' o paiz na ex:posi · 
ção colombiana mais. indrviduos do que volu
mes de ;.;eneros do paiz. 

Alem disso, a. commissão de obras publicas 
· opín<~ sempre para. que se façam novas con· 
cessões com garantias de juros, novas sub
venções. 

Não vem propor econolllias onde estas não 
potlem ser feitas, e por f'so. guardou sile:1cio 
quando se discutiram os orçamentos da guer· 
ra.e~m~~~ · 

Embora pi'oteste a imprensa., entende que 
a Camara deve reduzir M.despezas com iru-. 
trucção publica, com a..s escradãs de ferro, 
com todos os serviços que possam ser redu
tido~~ . . 

Pronuncia..ndo-se desse modo não t:.-m senão 
l Quvoures para_ a commiSsã.o de orçamento 
que el~boro_u. o projre~ que· discute. ·:oe...-ode já 
hypotlí~ o. seu voto a todas as red.uCÇ(I(::s, 

emhora lhe pareça. que em uma. ou outra não 
houve eompleta justiça. 

Passa. a. tratar de um a.dditivo offerecido 
pelo Sr. A•·tonio Olymtho, o qual ·se oppüe 
por inconstitucional, corno se esforça para 
mostrar. lendo o § 17 do art. 72 e adduzindo 
ponderações 

Em seguid~ trata da .emenda otferecida 
por muitos collegas, dcscriminan.do a verba 
de iaimigraçã.o para os estados. . . 

Segundo o orador, ,essa emenda não póde 
ser acceita, pois o ser l'iço da immigr~.ão e 
nacional e a descriminação da verba pelos 
6St.1.dos collocaria. o governo na impossiuili· 
da.de de executar os contractos que ha. 

Si os autot·es da emen~ quizessem crear 
uma nova. verba de auxílios á immigração, 
seria co usa. di versa . 

A questão de immigração é complexa e não 
póde ser resolvida em emendâ apresentada 
com o fim de satisfaz:•r a toJos os t!Stauos. 

De que l'ecUl'$0 lançar mão o governo. afim 
de ma.ndar o immigt•ante para um estado ~ 
que elle não quer ir ~ 

O expediente a empregar ê a propaganda. 
Façam os outros estado~ como o de S. Paulo 
e dentro em pouco terão. immigrantes como 
tem aquelle estado. a.ctualmente. 

Aproveita a opportunidade que the oll'erece 
a dis.cussão para. fazer algumas considerações 
soure o acto de 6 de s tembi'O co.rr,•nte, em 
virtude do qual o ministro da agricult!lrn 
mandou que se adopte na-Estrada de Ferro 
Central a tarifa. movd e revogou o art. 80 
das instrucções regulamentares da mesm<:~ 
estrada. 

Da tarifa movel resulta que a ~ctuaJ tari· 
r·a s~rà mantida. ao caml>io de 20 e de cada 
depreciação d·• cambio no valor do dinheiro, 
se acr<"scentarão 10,7,5 e 3 r., conforme a 
mercadoria. 

E' de op,nião que o minisiro da agricultu-ra 
não andou bem, muito embora àconselhado 
por uma corporação competente, como e o 
cons I .. o dire<:tor do clu!J de ~ngen:Jaria; 
pois a tarila movei tem graves in co ri venien
tes, e a.ctualmente ·não pôde ser executada, 
carece de um prazo. . 

Desenvolve .as suas ideas nesse sentido e 
accre•centa que não apresentará émend~ a 
respeito, mesmo porque não sabe si a. c mara. 
tem competencla pat-a resol~er sobre disposi· 
ções regulamentares das tarifas de estr tdas 
de ferro. . 
. Relativamente â. Estrada de Ferro Central' 
é de pa.recer que a desmoralisação que se nota 
em seu serviço . é d~vida á falta de respeito 
que se noca em todo o paiz ás• leis e á auto· 
ridade 

Narra o fa.cto .que se deu na estrada de ferro 
de Porto Alf:!gr,, a Uruguaya.na. onde um 
!-eJ;J.en~, por. QCcasião do-. ultamo movimento 
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revolucionaria, tomou conta da estrada, e 
nem o commanda.nte. do districto nem o minis
tro da agricultura tiveram força para reinte
grar o legitimo director que, por isso, foi 
nomeado para cargo mais impodante, que 
não roi acceito porque- respondeu o nomeauo 
-o governo talvez não o pudesse manter no 
logar no dia seguinte ! 

Citou o facto só para associai-o ao que se 
passa na Estrada de Feno Central, cuja 
responsabilidade cahe sobre o governo. 

A esse respeiw o orador se externa demo-
radamente . 

A discussão fica adiada. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 

seguinte· 

EXPEDIENTE 

Officíos : 
Do Sr. 1 o secretario do Senado, de 27 do 

corrente, communica.ndo que aquella Camara 
enviou á sancção os autographos da resolu
ção do Congresso, que manda perdoar a D. 
Rosalina Pires de Bittencourt Barcellos a di
vida contrahida pelo seu fallecido marido Dr. 
Israel Rodrigues Barcellos com a Fazenda 
NacionaL-Inteirada . · 

Do mesmo senhor, de igual data, eommu
nicando que aquella Camara enviou á sancção 
os autographos da resolução do Congresso 
autorisando o fwvflrno a contractar com o 
cidadão peruano Julio Benavides o serviço de 
navegação e transporte de mercadorias pelo 
Rio Içá ou Putomayo.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 28 ~ corrente, re
mettendo o projecto e documentos daquella 
Camara, que autorisa o governo a indemnisar 
o estado do Maranhão da quantict de 
439:496$532, di:fferença da que fôra reco
lhida em deposito ao Thesouro Nacional, des
tinada ao-Furo-ou canal de Arapapahy.
N commissão de fazenda. 

Do Minist·rio dos Negocias do Interior, de 
26· do corrente, enviando por cópia papeis e 
documentos relativos aos embaraços levanta
dos contra a execução da lei' do registro civil 
de nascimentos e obitos. - A' commissão de 
constituição, legislação e justiça. 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 27 
do corrente, remettendo o requerimento· e 
mais· papeis em que Heemelina M. Campello 
Lessa pede uma pensão equivaJente ao meio 
soldo. de seu finado marido o majoe Antonio 
Lessa - A' commissão de fazenda . 

Do Ministerio da Agricultura. Commercioe 
Obras Publicas, de 27 do corrent", em resposta 
ao desta Camara n. 250 de 13 do corrente, 
remettendo cópias do cont racto e exemplares 
do Diario Official, relativos aos contractos fei-

tos com o Lloyd Brazileiro e á fnsãoeom a 
Empreza de Obras Publicas e ás tabellas do 
preço das passagens, fretes das linhas de na
vegação ·a cargo do dito Lloyd- A quem fez 
a requisição (o Sr. deputado Novaes Mello). 

Da Intendencia Municipal de Pirahy, de 26 
do corrente, congratulando-se com a Camara 
pela passagem do projecto relativo á coloni
sação e immigra.;ão chineza.- Inteirada. 

O Sr. Caetano de Albuquer
que occupa a. tribuna para enviar a mesa 
um requerimento em que o Sr. João Carlos 
Leite P~nteado e outros, concessionarios de 
ferro-via para Matto-Grosso, pecl'em ao parla
mento um auxilio que lhes facilite levar a 
cabo tão importante empreza. 

Por decreto de 19 de setembro do anno pas
sado, o Poder Executivo fez a estes cidadãos 
a concessão a que allude, e, por na,tural es
crupulo, deixou de lhes conferir o auxilio que 
ora pedem. 
. Prescinde de encarecer este assumpto e 
berri assim de tornar evidente a justiça que 
lhe parece assistir aos peticionarias, e o confia 
á solici tude da Camara, certo de que tomará 
na devida conüderação, mesmo porque tra
ta-se de uma deosas empr.ezas que muito hão 
de concoi·rer para o melhoramento de nosso 
estado financeiro, si bem que não em tempo 
proximo, mas sem duvida não muito re
moto. 

Mas é assumpto este de tal natureza. inte
ressa tanto ao estado de Matto-Grosso, como 
aos outros estados que elevem set• percorr idos 
pelo traçado de que se trata, que parece 
ao orador dever _merecer o m ois prompto 
acolhimento da parte da Camara dos Srs . 
Deputados . 

Tem a honra de enviar á mesa este reque
rimento para ter o devido destino. 

Vem á mesa, é lido e enviado ás commis
missões de obras publicas e orçamento o se-
guinte · 

Requedmento 

Requerimento de João Carlos Leite Penteado 
e outro_s pedindo umasu~venção ou auxilio pe
cumarw para construcçao da estrada de ferro 
que parte do Pontal do Rio Pardo (estado de 
S. Paulo) e termina em Matto Grosso no pon
to mais conveniente da fronteira, com a Bo
li via. 

. O Sr . Epitacio Pessôa-Sr. pre
sidente, restam-me apenas 20 minuto~. mas 
reputo este tempo sufficiente para os fins que 
me trazem á tribuna. 

Dous intuitos me levaram a pedir a palavra 
na hora do expediente: o 1°, dar uma expli-
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cação à Ca.mara.; o 2• formUlar um requeri-
mento á. me...'<a.. · 

Sr. presidente, quando hoje se prc:ll!deu á. 
votação nominal do projecto que declar3.Va 
validos para a matricula. nos cursos supe
riores da União os exames terminae~ feitos 
nos estabelecimentos pa:.rticulares de ensino, 
dei o meu voto contra o veto presidencial . 

Devo declarar á Ca.mara. que estava e que 
estou de perfeito accordo com 8.8 · razões de 
não sancção do Sr. Vice·Pre~idente da Repu
blica e bem assim que manife:-'1ei-me contrario 
áquelle projecto <lesde o primeiro di& em que 
foi submettido á discussão e votação desta àS· 
sembll~a. .. 

0 Sa · CoRREIA DE ARAUJO-Entilo devía ter 
votado a favor do veto. 
. 0 SR. EPITACIO Pl!:SSOA .. , e Si hoje mostrei· 
me i\\vor1wel ao mesmo prQjcwto, loi porque 
jil. o reputava lei do pn.iz; foi porque conside· 
rava. insubsistente e nu1lo o veto presidencial; 
foi porq ne collocava. acima. da.quelln.lei, ncima 
dos int~resses que ello. podia prejudicar, uma. 
lei suJ)erior que é a Constit.ui<;.do, e inte 
resses de ordem mais elevad•~. que ~ão o re.~· 
peito e a. ve. datle do regímen que adaptamos. 

Sr. presirlente. o art. 3i, § 1• da. Constitui-
ção diz o seguinte. (lê) : · 
~ Si, porém, o Presidente da Republicr. o 

julga.r inconstitucional (o projecto de lei} ou 
contrario a:os interesses da nação, negará. sua. 
sancç-ão rie"wo dP. dP.:: rlia< 1•teí, daquelle em 
que recebeu ·o projecto. cle.,l)/'l)eJ~d .. -n nes~~ 

. mPs1no pt·a•o, á camara onde elle se h ou ver 
iniciado, com os mo ti vos da recusa.-. · 

E o§ 2• (1~) : 
« O silencio do Preshlente da. R.epublica no 

decendio importa a sancção ; e no ca.'SO de ser 
esta. negada. quo.ndo jã. estiver encerrado o 
COngresso, o Presidente dará publicida.tle ás 
suas razÕPS, .. 

Remettido pela Ca.mara o projecto á sanc
çã.o.presidencial, o Sr. Vice-Presidente daRe· 
publica deixou de sanccional-o e promulgai-o 
como di3põe o art. 37 ,ma$ ta.mbem deixou de 
·publicar as suas razões de não sa.ncção. e de 
devolver o projecto á. Camara. dos Srs Depu
.tados dentro do decend.io que lhe era marcado 
pela. Constituição. . 
. A' visW. do sile.ncio do Poder Executivo, 

ou propo~ital, ou filho da incuria. do governo, 
e em virtude do preceito constitucional ci· 
tado, o projecto se tornará Iei dõ pa.iz, a cuja 
execução não se podia mais oppor o 1leto do 
Sr Vice-Presidente da. Republica; e nestas 
condições não devia. ter sjdo submettido á. 
discussão nem aos votos da. Cama.ra. (Apoia" 
dos.) · 

Votei, pois, contra o 1letCI, porque .não o 
reputava. · valido: votei a favor doprojecto 
I>Orque já o considerava. lei da Republica... · 

... ~ ~ . . 
·~· .. 

Sr. presidente, a. meu ver, esta questão foi 
hoje mal encaminhada, quer pelo nobre re
pi·esentante de Matto Grosso, quer pelo nobre 
representante da Bahia. 

Não se tratava de apurar na occasiiio a 
responsabilidade crimina.l de ninguem; mos 
simplesmente de saber si o, "o tinha sido 
opposro ou não dentro do prazo con~titucio
nal. para se r~solver si o prc~ecto devia ser 
E"ubmettido a uma. nova discuss..~o ou si de
.via desde logo ser remettido ao Senado para 
a formalidade da promulgação. 

O illustre deputado por Ma.tto Grosso não 
tinha o direito de ba.~ear a defesa do Vice
Presidente da. Republica sobre a responsabi· 
lidade do Sr. Jore Hygino ; e nem isto era. 
opportuno no momento em que se procurava 
a.pena..~ indo.JU~,r si o projecto tinha ou não ad
quirido o caracter de lei pela à.lta. de sancr;ão 
no decendio legal. Cogitava-se unicam~nte 
apenas de sab:?r que alvitre a. Camara de
veria adaptar sobre o assurnpto. 

O Sr. Presidente da. Rl'publica, por um des· 
cuido, quero crer, deixou de cumprir o dever 
que lhe era imposto pela COnstituição, dentro 
do prazo que esta lhe assigna va; o seu des
cuido deu logar a. que o projecto se tornasse 
lei,. e o seu veto se tornasse de nenhum 
e1feit.o. 

ó projecto podia ser dado pela. mesa par-a. 
a. discussão e votaçãO da Camara, ou devia 
ser enviado ao Senado para promulgai-o ? 
Era. esta a questão. ( 4p<T.rtes ) 

Em todo caso, si a a.ntedata do veto pt•esi
deocíai e devida. exclusivamente á inadver
tencia ou á má fé do Sr. Dr. José Hygino. 
como acredita o nobre depurado por M<\t to 
Grosso, isto não exime o Vice-Presidente da 
Republica da responsabilidade que -por essa 
anteda.ta. lhe cabe diante da. Consti•utçfio, 

No regimen que adaptamos, a respansa.bi
lidade ministerial não existe a nã.o ser em · 
certos e determinados casos; para factos como 
este, existe simples e .unicamente ·a.· r e.'-pon· · 
sabilidaâe do Presidente da Republica.. 
(Apoiados.) 

Si a. responsabilidade pessoal do act.o cabe, 
como q u ··ro acreditar, depois da afiirmati >a do 
meu distincto collega, ao Sr. ministro do in
terior, o que é incontestavd é que em face da 
COnstituição, a rP.Sponsa.hilidade le,nal recahe 
directamente sobre o Presidente da R.epu
blica. 
. O Sa. A. AzEREDO - Pela mesma Con
stituição os ministros são responsaveis pelos 
seus actos, com excepçã.o· unicamente dos 
conselhos que derem ao Pre">ídente daRe· 
publica. Além disso, não fallçi em ante-data 
· O SR. EPITACIO PEsso,\.- Os ministros são 

responsaveis, como V. Ex . . diz, pelos seus 
actos ; mM a sa.nClÇáo dás leis não~ ê da a.Içad& 

'· 
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dos ministros, é de eYclusiva attribuicão do ser dado para. votação e discussão da Camara, 
presidente. ~ue o projecto já era lei e a mim cumpria por 

o SR . .A • .AzEREno-A questão era de mero lSSO sustental-o com o meu voto, muito em
expedíente da secretaria que 0 presidente não hora estivesse em desa.ccordo com os preceitos . 
podia examinar. nelle· consignados. (Apoiados.) 

o SR. EPITACIO PESSOA- A questão n(io e Dizia eu, Sr. presidente, que a questão 
de simples expediente; é. pelo contral·io ' havia sido mal conduzida pelo nobre repre
muito grave e envolve diversos artigos da sentante de Matto Grosso, que não tint1a o 
Constituição. llireito de levantar a innocencia do Presidente 

O praso dentro do qual e permittido o da RepuHica,perante a Camara, sobre a de-idia 
cxPrcicio do veto é marcado na Constituição ou a má 1e do ministro do interior. Ma5 ella 
a partir da remessa dos projectos ao Presi- tambem foi mal encaminhada pelo nobre depu
dente da Republica, até 10 dias depois. tado o Sr. Zama, porque não se tratava na. 

O presidente, na 'Occasião de falar sobre a discussã.o de indagar da responsabilidade cri
resolução, deve verificar se ainda é tempo de minal de quem quH que fosse, tanto mais 
fazel-o, se acha-se ou não dentro do praso quanto a. re~ponsabilidade criminal do Presi-
1 1 dente da Republka. não encontra. baseJ"uridica. 
ega. tã b Si esta, sa.ncciona ou deixa de sanccionar nesta ques ·o, so o aspecto, por que foi hoje 
o pro,jecto ; si, porem jâ esgotou-se 0 praso, aqui estudada. (Apoiados.) 
não tem mais o direito de manifestar-se e O Sn. A. AZEREDO- Foi o que affirmei, e o 
deve a.ca.t.ar. a. disposição constitucional que nobre deputado pela Bahia negou. 
lhe imprime o caracter de lei. O ~R. EPITACIO f'ES~O,_I.-Dizer-se que o Vice-

O SR. A. AZEREDo-Ainda assim. V, Ex. faz Pres1dente da Republlca tentou, por meios 
uma defeza ao Presidente da Republica. dolosos, obstar que se convertesse em lei do 
o SR. EPITACIO PEssoA-Não 0 estou a.ccu· p_aiz um_a_resolução do Poder Legi~la.tivo que 

sando nem defendendo; estou discutinrlo o Ja n.dqu1r1ra. o caracter de lei por força de 
a.ssumpto com toda a isenção para justificar expressa disposição constitucional, e attribuir-
0 meu voto. . se-lhe um facto que não é criminoso. jâ pe-

rante a nossa: legislação penal, ja perante os 
O SR. A. AzEREDO- As leis são dirigidas princípios que d~limítam e caracterisam o 

ao ministro do interior e não directamente conceito jut•idico da tenta.ti v a. 
ao Presidente da. Republica. · Que S. Ex. seja criminalmente accusado par 

Os projectos que daqui saem, vão para o desídia no cumprimento de um dever con
ministro do interior, afim deste os apresentar stituciomt.l ou por haver demorado a publi.; 
ao chefe do E:~tado, o qual ~ancciona ou cação de resoluções emanadas do Congresso, 
deixa de sanccional', sem indagar na occasião comprehende se bem; mas que se lhe impute 
qual a data. como crime o haver procurado, com o expe-

0 SR. EPITAClO PEssôA- Mas é isto justa- diente de que se sel'Víu, eliminar de nossa 
mente que elle deve inda-gar. collecção de leis uma resolução que jã era lei, 

No caso que nos occupa. cumpria-lhe veri- é o que não se póde justificar em face da. 
ficar si o uetn ia ser proferido ou não no prazo sciencia do dir~ito. 
marcado pela Constituição; e então ouassigna- E' perfeitamente conhecida dos nobres depu
ria as razões escriptas pelo ministro, ou. si se tado~ a doutl'ina racional, justa, hoie trium· 
convence~e de que este o enganara.. deixaria. phante, incontestavel para. todos aquelles que 
de fazel-o e demittiría immediatamente o cultivam a sciencia. do direito criminal. e que 
seu. secretario, que desde esse momento não jâ figura .em um dos artigos 'do nosso Codigo, 
poderia mais merecer a sua. confiança. (Ha. di- em virtude da qual não póde haver tentativa 
1lersos ap"rtes.) de crimes,qnando se vel'ifica a inefficacia abso-

Não ha razão para que os nobres deputados luta dos meios empregados pai•a delinquir, ou· 
estejam-me interrompendo a cada momento quando o fim que tem em vista o supposto 
com apartes ; não vim á tribuna com o in- delinquente não póde absolutamente ser con
tuito de accusar o marechal Floriano Peixoto se·,.uido . · 
pelo facto de não ter 1Jetado o projecto dentro No caso vertente, si o Presidente da Repu· 
do prazo le,rra.l. · . blica tent<111 impedir, com o meio de que se 

A minha questão e justificar o meu . voto ~erviu, que este projecto se convertesse em 
contrario a.o veto pre<:idencia.l. lei, o seu procedimento nã.o póde ser consi-

Não quero mesmo criticar a demora na pu· derado uma tentativa crimmosa, attenta a 
blicação das razões, que explico. ou por des- inefficacia absoluta do n::cio emprega.do, por· 
cuidq do Sr .. presidente da Republica ou quanto ã. realisação do seu d8$ignio se oppu
PGrdescuido do Sr •. José Hygino; o que desejo nha, como obstaculo insuperavel, a doutrina 
tornar saliente é que o projecto não podia mais da Constituição, a qual dispõe positivamente · 
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que, não· sanccionado o . pro,jecto dentro· do Conseguintemente, não estando-preso 'á. de
prazo lega.l, elle seja reputado lei para. todos liberação da. camara, entendi que não de 'V e
os e:IJeitos. . ... . . . . ria dar o meu voto ao ~eto. do Presidente, 
. Não lhe ca.be, portanto, a responsabilidade mufto .eiilÕ9rá estiv~ de ii.i:!~ri:Ioco~ elle. 

criminal, na fórma juridica que lhe é attri- o SR. A. AZER.EDo- Y. Ex. està; fazendo a 
buida por ~lguns nobres collegas. . de!eza do Presidente da ~publi,ca.,. 

O SR. ANTOi'liiÓ. AZEREDo-Atl.nal, V. Ex. o sa. EPrucro PESSOA. ...... Perdão;. estou, 
esta de accordo commigo. quando- muito, fazendo uma. defeza .em .ter-

O Sa. · EPINcro PEssôA- Sr. pre.r;idente, mos. E já que Y. Ex. parece querer salientar 
voltando ao assumpto da minha explicação, essa eircumstancia; devo. dizer-lhe em.poucas 
devo declarar que não colhe o dize"t'-se, como palavras a minha opinião. · . · . 
hoje me observaram aqui na _ Cama~, que, Si o Presidente da Republica; e accusado de 
esta11:do de ~corii~ com. as raz~s consJgnad~ ter querido eliminar da; collecÇãn de · nosSa!; 
no veto presldeJ?Clal, deverta ter •.~tado a leis um projecto que já deveria .ter começado 
favor·delle. por Jsso que a Çama.ra. .Ja. resol- a produzir todos os seus e:treitos, elle não póde 
vera. negativamente a que~tão levantada. p_elo:l criminalmente ser re·sponsa.bilisado, a vista. 
n~b~e deputado pela Bahla, 0 Sr. Sev~rmo da doutrina ho.ie ger<1lmente acceita. sobre a 
VlelriJ., quando propunha. q ne o proJecto tentativa. ; porém, si se' en('~ra a. questão por 
fosse envrado ao S~nado para que este o pro- outra face, elle é responsa;vel pela demora. nn. 
mu!psse como le1. . execuç-;i.o daquell&. lei, ou a.ó· meuós pela desi-

Nao estou de accordo com os 1ll~stres col· dia com que se hou"e na. · ·devolução ·do pro-
legas que me fizeram es!K'l. ~b.;mr~aça~. . jecto e na publicação das razües·do veto; · · 
.Tratava-se de .um~ questão ~onsr.lt).l~~ÇJna~.. v. Ex:. sabe que, ·perante · 0 .. nosso Codigo 

St a. falta df\ _publi~ das razoes do vet.O ~a Crimiaa.l, o .de.'>Cuido, a desid a, a . negligencia.. . 
~ã.o devoluçao do _proJecto de!!tro do d~ndto, do funcciona.rio publico não dirime a crimina-
tmpor tava . ou .na.o • sanccao da ~e1, tanto lidàde. (Apóiados .). ·· · . · .: , · -- .. . 
qua~to _o silenc1o a.bso~uto d? Pres1den~~ da Sr ~ -· presiden~, disse eu, ao· começar -~ meu 
Republ~ca, e portanto s1 o pro,J~to de _:veria ser discurso, que vinha dar um.a explicação li. 

· remetttdo ~o Senad? para.. a .orma.hdad~ d~ Camara e formular um re9_uerimento á mesa . 
. :PFomu~ga.ça.o, o~-s1 devena ser subm.ett1do a. A expli ·~.ão é esta: ·que ja dei. · Quanto · ao 
. discussao e vot.a.ção da Cama.ra.. . requerimento é o seguinte: 
. A meu v~r a. Cama:ra. do.s Srs. Deputados, No dia 25 de agosto passado, tive a honra 
~mo. fracçao que e. do Poder L~lsl~tivo, de apresentar, nesta casa, um projecto de lei 
nao tinha compe~encla. para, por Sl so, re- referente a, ltonr~ e homenagens à. memoria 
solver essa qu~stã.o. . . do· general fleodoro da Fonseca. E;ste projecto 

·o· SR. C.A.SSIA.No oo NASCIMENTO-Apoiado. que deYia. ser submettido á discussão da ca.-
0 SR. EPITA.cro PESSOA-Desde que tratava- inan, n? praso de 15 dias, pra.so_ a._:;signado 

se de uma interpretação constitucional, esta pelo reg1mento .:para_que as. commiSSOJS deem · 
interpretação só poderia ser dada. por ambos parecer S?bre_os prcpectos que lhes sap . pre• 
os ramos do Poder Legislativo: a Camara e sentes, até hOJ~ ma.!s de "l!m mez . de:po1s da 
o Senado sua apresentação, amda na.o figura na. ordem 

· ' · · · · . do dia! Ha. dias, não querendo fazer da tri-
O SR. CA.SSlANO DO NASCIMEr."To-Apomdo. buna .uma reclamação contra o silencio da 
O Sn.. EPrTACio PEssoA- Não tinha, pois, honrada. commissão de legislação e justiça. e a 

obrigação de subOrdinar-me á. deliberação que não inclusãn do projecto na ordem·do dia, 
a Ca.mara. tomou,' quando .rejeitou o reque- dirigi-me particularmente a um distincto 
rimento do no:hre deputado ·. pela Bahia; e amigo, que conto no. seio daquella. commis-

. quando mesmo· me .fosse licito acceitar a. são, e pedi-lhe que se interessasse com os 
competencia da C amara para., por si. só in- seus. collegas para que apresentassem o pa
terpreta.r authenticamente a Constituição, recer á mesa, ainda que .este parecer fosse 
a.inda. assim teria. o direito de contestar a, re:- contrario, ou a.inda. que . de nenhum modo se 
gula.ridade do m.eio·empre,aa.do para. e..'Se fi.m. manifestasse .sobre o merecimento do pro-

A Camara poderia fazel-o por uma mani- jecto. .· · . . . . , 
festação expressa., positiva e especial sobre o · O amigo, a quem falei, declarou-me, de
ponto duvidoso,. ma.~ nilnca pela resolução de pois de haver . ouyid0 os · seus. collegas, que o 
uma que~tã.o incidente: seria singular que a .projecto· ainda nã.oflira. eqvia.do â commissão 
rejeição de um requerimento da natureza dE\ legi.slaçã9 e _Justiç-a.. . - ... 

· daquelle que foi apresentado .. toelo Sr. Seve- Dirigi-me então á me>a e soube de,. v. El:. 
rino Vieira, podesse ter o e:lfeit.o de alterar que o .projecto tinha sido remettido ã.quella 
uma disposição constitucional, interpretan- commissão no mesmo dia, em que.foi:por mim 
do-:a. ·desta. ou da.quella. maneira.. apres~t&do. · .. . . .. :. · . . 
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Voltei a entender-me com o amigo que me 
dera a primeira informa.ção,e S. Ex. de:pois de 
ou:rir de novo a seus co !legas, veiu confirmar
me a declaracão que me :fizera anteríor-
mente. · 

Acreditando em algum equivoco por parte 
da. mesa, dirigi-me a.inda uma vez a V. Ex., 
Sr. presidente, que repetiu-me a mesma. res
posta que ja me havia dado e que fui na. 
mesm~ oceasião contl.rmad.a pelo director da 
secretaria ! 

Ora, nestas condições, e muito natural que 
tenha curiosidade de saber que fim levou o 
meu projecto?! 

No dia, em que apresentei-o, lembro-me 
de ter ouvido V. Ex. declarar á. Ca.maraque 
elle ia ser enviado á commissão de consti
tuição, legislação e justiça; e agora, quando 
jâ e decorrido ma.is de um mez, procuro-o na 
mesa., não está; procuro-o na commissão de 
legislàção e justiça, tambem não está ! 

Permitta-me, pois, V. Ex. que venha da 
tribuna perguntar que destino se deu ao pro
jacto?! .•. 

(Pausa,) 

Este projecto continha-medidas que deviam 
ser approvada.s dentro do prazo de trinta dias; 
porquanto propunha queem todas as capitaes 
da. Republica se fizessem funeraes no trigesimo 
dia do passamento do general Deodoro. En
tretanto jâ. se passou o trigesimo dia e estas 
medidas, que aliás uma votação qua.si unani
me declarou urgentes, não foram tomadas, ou 
:porque a commissão deixou de a.presentar em 
tempo o seu parecer, ou porque a ·mesa deixou 
de enviar á commissão o projecto. 

Venho, Sr. presidente, pedir·a V. Ex. que 
me informe on(le · pàra o projecto por mim 
apresentado; caso tenha ficado esquecido na 
mesa, reqJieiro a V. Ex. que se digne envial-o 
immediatamente á cornmissão; caso esteja es
quecido n11- pasta da oommissão, requeiro a 
V. Ex. que o contemple na ordem do dia in
dependentemente de parecer, visto já t~r·se 
esgotado o yrazo de 15 dias concedidos pelo 

' regimento as commissões para falarem . sobre 
os projectos que lhes são apresentados. 

O SR. PRESIDENTE-Para satisfazer a. r!Jcla
mação do nobre deputado, devo dizer que o 
:Projecto a que V. Ex. se refere foi enviado á 
commissão de orçamento, no dia 25 de agosto; 
acha-se, pois, na pasta d.a.quella commissão. 

o Sr. Presiden-te explica ao nobre 
depntaQ.o que o projecto a que S. Ex. se re
fere foi enviado á commissão de orçamento, 
no mesmo di& da sua apresentação. 

Esta., por conseguinte, entregue ao estudo 
dessa commissão, a qual ainda não apre_sentoo 

; o respeetivo parecer. · 
Camaia v. V 

Veem á mesa as seguintes 

IJeckr.raç ões 

Declaro ter votado contra a emenda do Sr. 
Severino Vieira, que mandava considerar in- · 
constitucional o 'Deto do Sr. Presidente da Re
publica ao projecto n. 72 de 1891 e n .. 1 deste 
anno, declarando validos os exames termi· 
naes feitos nos estabelecimentos particulares 
de ensino. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892 .. -
Gonr.alves Ramos. · 

Declaro que, si estivesse :presente á sessão 
de hqje, ao proceder-se á votação nomina~ do 
projecto n. 1 deste anno, declarando validos 
os exames termtnaes feitos em estabeleci
mentos particulares de ensino, teria votado 
nao, isto e, pelo veto, 

Sala. das sessões, 28 de setembro de 1892.
Frederico Borges, 

Vão a imprimir as segniutes 

REDACÇÕES 

N. 115 B - 1 892 

Redacçêto do projecto n. 11.5 A do coyrente 
anno q·ue aulorisa o governo a~ransferir para 
as a.:rmas de infantaria e cavaltaria os actttaes 
1.0• e 2'• tenentes da arma de a1·tilharia. 

O Congresso Nacional decreta : . · 
Art. l 0. Fica o governo autorisado a trans-. 

ferir :para as armas de infantaria e cavalla• 
ria os actuaes 1 os e 2°• tenentes da arma· de 
artilharia. que,por falta de habilitações gcien· 
t.ificas e estando impedidos de obtel-as, não 
puderem seguir os postos da respectiva arma.,· 
e daquellas para esta, numero corresponden
te de officiaes com o respectivo curso da arma 
de artilharia sem prejuizo de antiguidade. 

Paragrapho unico. N~ transferencias au
torisadas pela presente lei se devera ter em 
vista a ordem de ·antiguidade, ficando sub
entendido que elles só poderão ter lagar sem 
prejuízo da compensação que deve ser man-
tida para ca.da uma das armas. . . 

Art. 2° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

SaJa das com.m.i.ssões, 29 de setembro de 
1892. - Froes da C1·u~. -L. Fil9ueras • . -" 
A~cides Lima, · 

·N. 118 C-1892 

Redacção do projecro n. 118 de 1892, que 
reorganisa o serviço da Repartição Geral dos . 
Teleo"Tapbos e altera o respectivo regula.· 
mente. 

O Congresso Nacional decreta: . 
·Art. 1. • Fica o governo autOrisádo a reor-

g:misar. o Serviço .da. Repartição Ger&Lflos . . . sa .. 
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Telegraphos e alterar o respectivo regula
mento, de accordo com as se,cruintes bases : 

A Repartição Geral dos Telegrapbos ficará 
a cargo ~te uma. directoria. geral e constará 
das. tres divisões seguintes: 

1~, àdministração geral, que comprehen
derá. dil'ectoria, secretaria , arehivo, thesou· 
rária., almoxarifado, linhas e estações ; 

2-, secÇão technica, que tera a. seu carao a 
organisação de projectos e mais trab~bos 
technioos relativos ao serviço telegraphico, e 
oomprehenderá escriptorio centra.l, escripto
rio de desenho, gabinete de experiencia.s, 
aula. telegra.phica e ofilcina.s ; . · 

s~, contadoria geral ou secção de receit: e 
despeza geral da repartição. Na séde de cada. 
distrieto haverá. uma. sub-contadoria incum
bida. da. fisca.lisação da. receita e d&lpeza no 
mesmo di.stricto. 

.Art. 2.• A hierarchia e os vencimentos dos 
funcciona.rios da. Repartição Geral dos Tele
graphos serão regidos pela disposição da se
gu in te ta.bella. : 

Administração gera.l 

· Direetoria; 
Iri!ector gera! .. .••.• .•• . •••• 
Vice-directo:r . . . ...... .. .... . 
Engenheiro-ajudante ..•••.••• 

Secretaria. ; 

18:000! 
12:000 
7:200 00 

Encarregado do deposito . •••. 
Continqo ....... . ..... ~ . ~ • .•. 
Mestre da lancha .. ...••.•. •. 
Machinista. .. . . . . .. : . . ~: .. .. . 
Foguista . . .. .. . ...... .. . ... . . 

Marinheiros,diaria até 4$000, 
Serventes, dia.ria ate 4$000 ~ 
LinhaS e estações : 

Engenheiro-chefe de districto. 
Engenheiro-ajudante., • •. •.•. 
Inspector de I' classe . .. .... . 
Inspector de 2• classe ...... .. 
lnspector de 3' classe ••... •. • 
Feitor .. ...... .. ..... .. ..... . 

Guardas e trabalha.dores1 
diar ia de 2$ a 5$000. 
Telegraphist&-chere .•••.••... 
Telegrapbista de 1• cluse • •• , 
Telegraphista. de 2• classe .••• 
Tel~phista. de 3• classe ••.• 
Praticao. te ... .. ............. . 
Vigia de 1• classe ••••.•••• ••. 
Vigia de 2• classe ........... . 
Estafeta. de 1 Q classe .•.••• . .. 
Estafeta de 2• classe •.• • .• ••. 

Estafeta. de 3• classe e ser
vente, diaria até 3$000. 

Secção technica. 

Escriptorio·eentral : 
SeQreta.rio . . ... ...... ... . .. .. 
O:fflcia.l ••• •••• • •••• ••. •• ••• •• 

7·200$000 Chefe . . ... .. .............. .. 
5:4~ Telegraphista·cbefe •... ; •. .• . 

Primeiro escl'iptura.rio •••.•.• 
Segundo escri:pturario ...... .. 
.Ama.nuense ••••••••• ••• • ••• • 

' Porteiro ....... . ... . ....... . 
Ajudante do porteiro ... .. ... . 
Qantlnuo .•••••..•••. . • . •..•. 

Serventes, d.ia.ria. até 4$000. 
Arehivo: ·· 

Offl.cia.l·archi vista .... ..• •..•• 
Ajll4ante do a.rchivista. .. •.... 

Thesouraria.: 
Thesoure~ ( lncltisive 800$ 

Pa:ra_ quebras) ............ . 
&cri.V'doO .•• , ..... ... , . ... .. .. 
Fiel .... .... .. . . . ~ .... .. ... .. 
Ama.nnense .. . • ..... ...... ·• •• 
Continuo ... . ........ . ...... . 
4llno~o ~ . 

~X!Lr~ ....... .......... . 
Escnva.o ••••.•.•••• . • .• •. ... 
Des~ha.nte .. .. ........... .. 
l'i:e( .. "';, . ~ .• - ~ .' ••• ..• ~ , ,. 4 •• , •• ~ 

. ~~Q ~ptur&riQ ••• . • ' . •. 
Amà.~e~. •. • ·• . . ... ~ • .•• : .. 

• . . , . . 

4: 800$000 OffiCJal. ..... ... ............ . 
3: 800$000 . SegundO·l!Scrípturario .•.. .•• • 
3:000$000 Amanuense .. .. . .... . . ...... . 
3:·000$000 Continuo ••.. ••..••.•.. • , ., .. 
2:400$000 Escr. iptorio de' desenho:. 2:000$000 

Desenhista-chefe ••.. , ••• ... •• 
Desenhista-auxiliar •. • • .•. • •• 

5:400$000 Gabinete de experienctas: 
3:000$000 Engenheiro-ajudante •.. • •• , .• 

Auxiliar ... , ... .... .. .. . . . . . 
Aula telegraphica : 

7:800~00 Engenheir?·aJuda.nte ... .•. ... ~ 
4:800$000 Telegra.phista de 1• classe ...... 
3:600$000 O.filci.na.s: 
3·000$000 ' 
2:000$000 Chefe de offieina ......... .. .. . 

Ajudante do chefe ••.•••• ••••• 
Ofllcial da. omeina. .• •• , , •. ••. • 6:fi Opera.rio de 1• c~ ••••.• , •.• 

4:200 Operarlo de ~classe .. , ••••. ; . 
4 · Operatio de 3Hllasse, ~ .. .. , .• , .. 
3; 60 Operario de 4a claae .... . ... .. 
:i: 800$000 A :pre.ndizes e· ser•vent.es, diarl& 
3:000$060 . . a.tA.. ........ .... ... . _i$)(10_ 

~:QOO$QOO 
2:000$000 
9:000$000 

-2:600$000 
1:800$000 

9:=00 7:200 DO 
6:00 00 
4:560$000 
3:360$000 
2: 160$000 

9;80($)00 
7:200$000 
5:400$000 
3:8=0 ()()() 3:000 
2: 

7:200$000. 
3:~0$000 

7:200$000 
2:400$000 

7:200$000 
4:800$000 ,_1 

. 6;000 . o 4. 
. 3: 
3: 
~:4 
l .~eQ<l$9(» . 
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3'1 ~i'l'iS41? 

Contadoria. g!lfíi.L 

Escriptorio central : 
Conta!lor> geral.. .....•..•...•. 
Official . . ; ~ ........... , ...... . 
.A,ma.:quense .................. . 
CQntinuo ....... , ., .......... .. 

Ia secçãp: 

Chefe .•.• , ..• , , . . : .. •• , . , , ••• 
Primeiro escripturario ..... . , • 
Segundo escriptura.rio ••• ••.• , 
Amanuen.se ... . ... , .•• , .. . .. . 
Continuo .•.• t • • •••• • •••••• , • 

Cbete •••••.••.••••••.•••••.•• 
Primeiro escriptura.rio •••..••• 
8egundo escripturari() •••. , ••. 
Ama.nuense ................. . 
C9ntinuo . . ........... , ...... . 

Sub-contadorias de }a classe: 

9:800$000 
5:400$000 
3:000$000 
2:000$000 

6;600$000 
4:800$000 
3:800$000 
3·000$000 
2:000$000 

6:600$000 
4:80®JQO 
3:800$000 
3:000$000 
~:000$000 

Piauhy, para. occorrerem ás desJ:IEli!&S M~ QS 
diversos serviços a seu car.go, 

Art . 2.• Revogam-se as dis]Os.içõ~ tm1 
contrario. 

Sala. das COI!lmissões, 28 de setern'bfo de · 
18~~.- 4,. Maia.- Leite Oit~c~ca.- Arlhur 
Rios,- .{,~opoldo de !Julhõ.es.- ~etlerino Vi;. 
~ira 

Vae a ilnprimir pat;~. : !lnt.~r J~ orli~ll\ ~~ 
trabalhos o s~"1lin~ . 

PROJBCTO 

N. 213..,.., 1892 

Concede ~ Antero Dini: IAga.rtle ' .a Etail~ 
Dvocu:c prit>ikgio por f 5 annas pcWa, o qfci~ 
bclcoimmto da -Empl"c:a. Propulsor'() d~ J'-ç~· 
p•·iccladc T"ritoriol. .4grior>Za:-por ~c~ ~,.,.. 
Obriaa,ciifs bencfkia7"it~s.,...~nto..s ~ se/lo~ ~IS 
qualqucr imposto 

A' commissão de obras publicas e colonl.r!a.o 
ção foi apresentado um requerimento ftrmado 

Contador •.....•.•••...•.•... 
Thesoureiro ( inclusive 400$ 

por Arthur Diniz Lagarde, cidadão brazileiro, 
5:400$000 e Emilio Duceux, cidadão francez, soliottando 

ao Congresso Nacional permissão ~ orgá;
niso.rem -gma. Empre1,11. Propulsora da PP<l-para. quebraS } ............ . 

Escriptur~~orio , •.•.••. , , ••• ; .. 
Amanuense •• . ..• ,,, •••...•.. 
. Sub-çonta.d.orie.s de 2 .. classe: 

4:600$000 
3:800$000 
3:000$000 

Conta.dor-thesoureiro • • • • • • • • . 4: 800$000 
Escripturario •..•.. . •........ 3:600$000 
Ama.nuenae . •. • . • . .... ..... •• 2 •400$000 
Art~ 3.~ Os telephonistas de 1• e 21 cla..~es 

são .equiparados respectivamente aos telegra.
phistas de 3" classe e praticantes. 

Art. 4 . 0 A taxa telegrapbica poderá. ser 
a.rrecad.ada por meio de estampilh~ . es· 

~~·5. 0 Re~m-se as \l~iÇÕ!lS em con· 
tl'3.rio .• 

Sala. $s comínissões, 28 .de ~tembrp .de 1892. 
- -L . Filgueiras. - Fróa da Cru:;.~ Alcides 
Lima. · 

N, 198 A-189'~ 

pr~edade Territorial Agricola. . 
Os peticionarios, medeante certas V!lontagens, 

comproiJ!.ettem-se a adquirir terrenos de·pro-;. 
priedades particulares, mcultos ou eulti.vádos, 
medil-os, demarcai-os e subdividil-os em lotes. 
Esses lotes de terra, no miniJDo de ·eem. 
hecf.are$ ~a. um, serão deJIOiS sor~QS. 
e o premio dará. direito ao possuid<;~r .do ti~ 
tulo benetil,:ente a um segundo premio e111 di-
nheiro. nunca inferior a."5:000$00Q. . 

Os peticionarias, para emissão dos ttttilQS 
bene![centes e para a propaganda da. immi
gração, esta.becerão DtlS estados da n,el'ubJiea ~ 
nas principaes cidades euro~ a.genetas ce$ 
pessoal idoneo, sob a. :tl,s~o deS consulêil 
respectivos e sob a ~edia.tà 4ireeçio e iil
(:lpecção <los mesmos petieíona.rios ouem~ 
por ell~ orga$sada, e~npreza. esta que • 
s~de ~esta. capital, onde agirá sob a alta t)s-
mlis!L<;ij:O de titQ. funcciollS.fio da. contta,nça. 4o 
gov~r:qp, · . 

RedQcçl!o pa'l'a 3• ài3Gussllo do FOjecto n. {98 Os peticionari~ obrigaJD.·se mais a. i!ão ftl,...~ 
deste anno que autorisa o governo a aõrir , Zllr SOrteiQ · a.lguin e,t:p qt}.e se ~ça. ~ @ 
cl'editos es.,.ciaes, ~ co7"7"ente ,eg;ercicio, .d6 terrenos a !I!-!Lis de vinte e cinco mil ~li -~ 

r- ~:r... hecbl.r, si as terras fore~Jl incultas, e ci:Booe;1t,tt. . 
500:()()()$a ctu.la umàos estados ®. pq.r...,oyÕa, mil réis si foretn cultivadas;de a.çco:fl}o COfJl e 
Goy~z e Piatihy . decreto n. 528 de 28 de jnlho de U!9l, aft',,.. 

. . . Os requerentes ou e!l)J_>reza por elles .OPIHt:i-
Q COQgresso Nactona.l ~lve :. · aada, J)io perceberão poreen~ '-IBUmtL 
4tt. 1 .... E' o P-Oder ~ecutivc antor.isa4o,. sobre o m-pital doa «Titulas ~ 

d6 QOtlforllti~ !;l>i;n o a.J"t. 4' das disposl:çõ.es · ·emitidps ; o seu llJ.çro ser;i. ~llZidó. -da~ 
U'.ansitori.aa da CoostitWçãQ; a abrir éredito.s renQ& entre o preço da ~nisi~ 4'1 ~ 
especia.es no exercicio .corrente de 500:09Q$i ~ do~ ~.~e ·~oeom :o 'que~
~ um dos estados da.. ~jlQ, ~yaz· ~ tboú·.m.tD, ~ declUzidaS a. 'hl~ ~ 
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as despeza.s de propaga.ndo., de sorteios, de~ visando seu fim em sua independencla., ora 
ma.rcacões, divisões de lotes, pessoal adminis· como cidadão e membro da sociedade, unido 
irativo, etc. a seus semelhantes por multiplas relações e 

Em troca, pedem a isenção de siza ou obrigações diversas. · 
imposto de transmissão de propried.a.de terri- Como chegar a este resultado sinão pela 

- torial aos primeiros possuidores de lotes de pequena propriedade? 
terra.s a.dqulrida.'l :por sorteio; õ) isenção de Ao ter comprehendido esta verdade, e que 
imposto e dos sello;; para as «Obriga4íes Be- a. Suissa chegou a. t ransformar em brilhante 
ne1!centes» emittida.s pelo~ peticlona.rios, ou reaJ.i.dade o sonho de J. J. Roussea.u-o go
empreza. :pois restituem integralmente todo o verno directo. Na.quelle exemplar paiz, tão 
capital, representado em terras e dinheiro, ~ouco citado por nós, a igualdade de condições 

. não percebendo porcenta,gem de suas «Obri- e mantida e por isso a igualdade politica não 
gações Beneficentes» e todo o producto a.ppli- tem até lloje conduzido ao despotismo, atra. 
cado em beneficio dos novos propulsores da vez da. ana.rcbia. 
agricultura, constituídos em pequenos pro- O respeito á. fórma. primitiva da proprie
prietarios agrícolas; c) preferencia. na a.cqui- dade, diz Laveley, uníco conforme ao dJ.reito 
sição de terras devolutas, pertencentes ao natura.!, :permitte sô percluração da verdor 
Est~do, pelo preço mínimo da lei n. 528 de 28 deira democracia, sem lançar a sociedade na. 
de )ulho de 1891, a.rt 40 ; d) privilegio ·_por desordem. 
qwnze a.nnos para. a empreza que orgamza- Como sabels, o typo da fórma primitiva, 
rem ; c) a.utorisaçã.o 1Ja.ra a etllissã.o de suas ainda hoje existe no mi?·-rtMso, o conjunto de 
obrigações bene1iceutes em toda a Republíca habitantes de uma V:lla. ou aldeia possuindo 
e no estrangeiro, livres de quaesquer onus ou em. commum o territorio. 
impostos. A orienta.çã.o rotineira, dada pelos nossos le-

A commissão,quando pela primeira vez exa- gisla.dores desde os primeiros tenta.mens da. 
, minou por alto o requerimento em questão, immigração, foi das mais desastradas, che

ftcou mal impressionada, ao deparar com o ti· gando-nos em assumpto de tanta magnitude a 
tulo de «Kermesses Bene1icentes», ispropria-. este dolorosisSllllo resultado -transformação 
mente empreg11.do pelos pBticiona.rimo do trabalho servil e atrofiado do negro, pelo 

Ao ler depois detidamente a exposição que trabalho servil e atrofiado do branco. 
acompa.nha. a. petição, ficou agradavelmente Como muito bem dizem os peticiona.rioo, 
sorprendid.â ao enfrentar eom a mais con- urge mudar a. face do problema, estabele· 
senta.nea, pratica e mais economica das reso- cendo incentivo vjgoroso para a espontanea 
luções ate hoje apresentadas ao magno e vi ta concurrencia. para o Brazil do verdadeiro agri
Jll'obLema. da. · immigrar,.ão. A asp~ração de cultoreuropêo,estabelecendoassim.meioetficaz 
Montesquieu, aventada. no 11eculo XVlli, póde e definitivo ao retalhamento da. grande p~ 
ser rea.J.isa.da. em. nosso paiz, graças á. idéa priedade ; a distribuição uniforme da. grande 
luminosa. ora apresentada : « Nã.o basta, responsabiJ.i.dade, a mais sensata a.pplica.ção 
di2 o-gra12de pensador fra.ncez-em uma boa do grande principio da divisão do traba· 
democracia, que as porções de terra. sejam lbo. · . . 
igna.es; é mister que sejam pequenas como en- o plano apresentado pelos peticiona.rios é 
tre os antigos romanos. Até h~je só se cogi- uma verdadeira exploração ~"Ticola coopera· 
tou em eolonisa.r o IJaiz, do modo, permitta.- tiva semelhante á da Ralalime, na Irlanda, 
se-nos a. expressão, o mais superfi.cial, sem se estabelecida. em 1830 pelos discípulos de Owen, 
levar em. linha de conta a. maneira. pratica de John Scott e Va.ndeleuir; a da Assingfun-Hall, 
nrmar o colono ao solo. fa.zendO-Q crear amor proximo de Ludbury, condado de Lu.1folk, 
á. termque humedece com oproprio :ruor. na. Inglaterra, a.Land-retormLeague. na. Aus-

Em um paiz em que predomina a gra.nde t ra.lia: e, tinalmente, as magnificas explora· 
propriedade, a tendencia natural é explorar o ções feitas na Allemanha pelo illustre von 
braço do colono sem procurar o meio mais Thüssen, na Inglaterra. por Góurdon. · 
etilcaz de retel-o no paiz. O resultado dessa Este pLano de cultur~t de selo tem apolo· 
imprevidencia. é o que todos pr~ncia.m. cus- gista.s da estatura. dos Rossi, Laveley, Stua.rt 
ta.ndo-nos a e.xperiencia enormíssimos sacri- Mill, Luiz Reylea.nd, Miguel Cbeva.llier, Wolo· 
ftcios poounial'ios, que, de principio bem appli· ~-iski e outros. <~Grande propriedade e grande 
cados, pl)deriam'e3tar hoje dando brilhante re-. cultUl'a, diz Rossi, pequena. propriedade e -pe
sultado. . · ' 'quena cutura., não são idéa.s que traduzam 
. N""ao ba. q'OOI!l desconheça. a. exi.stencia. de necesSa.ria.mente uma por outra .... Não era 
dqus elemen~ na. propriedade-o sooiâl e o possivel applica.r a grande cultura. á. pequena 
individuaL . . propriedade~ Póde·se, pela. associação. . . O 
• EsUl8 dous lados da. proprie~a.de corresJ?On- espírito de associação é na.tura.l w homem, 
.dem ao duplo aspecto. sob o qual se pôde con- ao bome~n de todos os tempos e de todos os 
~r- ~Jionié!Xi, ora. com!) individuo isolado, paizes. • • · 

.... .:· 
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Em França., como algures, o espirito de as
. sociação estender-se-ha pela. multiplicação 
dos pequenos ca.JJitaes, e mais ainda pelo. dif
fusão das luzes. aa instruccão P'IPUiar . • - E' 
mister variar ils clausulas da associação se
gundo os costumes e os usos do paiz, o genero 
de cultura, a. natureza dos productos. 

Si tudo que a.hi fica. dito, a commis...<:ii.o 
chama a especial attenção do Congresso para 
esta. conclusão do sabio economkta., não e des
nrovido de funda.mento. os resultados eoo
nomicos das leis que regulam a propriedade 
territorial podem ser modificados, cordgidos 
por convenções de possuidores de terras, em 
parti· ·ular pela. associação; » 

Da propriedade fragmentada, diz Reyba.ud 
em seus estudos sobre os reformadores mo
dernos, « nascera a a.ssocia<;.ã.o ». 

A associação deve banir o pauperismo, 
reunir em ordem regular os elementos, sem 
cohesão das sociedades mode~nas. O princt
pio de as,;oeiaçã.o trará a paz a.o mundo, que 
della. tem sêde. 

minando o vicio da loca.lisação, em massa, 
de estrangeiros da. mesma nacionalidade • 

~essa intuito, os peticiona.rios, ou empreza. 
por elles organisada, estabelecerão equilíbrio. 
abrindo concurrencia a toda.s as nações, em ' 
proporções equita:tivas. Para alcançar esse de
sideratwn de caracter politico, conceberam os 
peticiona.rios a idéa de distribuir, segundo 
taxas determinadas, !Jelos diversos estados 
europêos, a emissão de suas Obrigaç(Jes B e
nefiC~~n.tes. 

Vasto campo offerece a magnitude de tal 
assumpto á commissão, pa.ra se estender em. 
observações todas tendentes a. mostro.r as van
tagens praticas que encont1·a neste projecto, 
que chega. exaotamente em momento psycholo
gico, quando no parlamento brazil'!iro vai 
acesa a discussão sobre immigração, procu
rando-se sahir da generalicla.d.e para se espe
cialisar uma raoa. Acha, porém, que, em syn
these, já disse o necessa.rio para corroborar a. 
sua opinião quanto á petição, que julga, pelos 
motivos expendidos. digna de ser tomada em 
considera-Ção pela ca.mara., á qual apresenta 
o seguinte 

PROJEC'ro DE LEI 

Os que forem seus apostolos e conseguirem 
fazer adeptos serão os bemfeitores do genero 
humano. Quem falla assim não é um socia

. lista. intransigente, mas um economista orto
doxo, conservador por excellenoia, Miguel Che-
-va.llier. · o Congresso Nacional decreta: 

Eis agora o modo de pensar sobre o assum-
:pto do illustre w olowsky : o progresso so- Art. 1. • E' concedido a Arthur Diniz La
cial não póde consistir em dissolver todas as as- garde,oida.dão brazileiro, e Emílio Duceux:, ci-
soc·a.vt b t·t · · .... ~~~ 1i dadão francez,o privilegio por 15 annos para o 1 -..ves, mas su s 1 uir as assoei~ orça- est&belecimento ·na Republic-a. dos Estados Unidas, oppressivas dos tempos passados, por asso-
ciações equita.tivas, por ajuntamentos, não só dos do Bra.zil da Em preza. Propulsora ou Pro
com 0 intuito de se,CTUrança e defeza, mas com priedade Tor ritorial Agrícola por meio de 
0 fim commum: a producção. Autorisadas opi- obrigaçães benefeciarias, compostas de lotes de 
niões destes mestres bastam, pensa a. commis- terrenos, conforma o plano que apresentaram 
são, pal'<t incutir no animo dos senhore~ re- a esta camara.em 9 de julho de 1892. 
presenta.ntes da nação a vantagem immensa Art. 2.• São isentos de sello ou qualquer 
que .pôde trazer a.o nosso paiz o systema. de imposto os títulos Obrigações Beneficiarias re
colonisação, ora apresentado pelos peti.ciona- feridas no art. 1.• 
rios. Este systema está se popularisando Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em 
na propria Inglaterra., onde foi patrocinado contrario. 
por Stuart Mill, que queria que o Sala dà.scommissões, 25 de setembro de 1892. 
Estado concedesse ás sociedades agrícolas -Antonio Olintho, presidente.-Augusto Vi-
cooperativas das terras communaes, que a.lli Jthaes, rel.a.tor. _ Joa!tt~im Pernambuco. -
ainda existem. P risco Pa.raiso.- Urbano Marcondes 

Este plano, lemos em Laveley, encontrou 
echo nos antipodas, fundando-se, como acima · . O SR. PRESIDEl';TE designa. para 29 a segUi.-· 
dissemos, em Melbourne, na. Austria, a L<md te ordem do dia: · . 

· Re{orm Leagu~, cujo principal fim ê conseguir Votação de projecto n. 203 À, reórganisari:... . 
que o Estado cesse de vender terras publicas, .do o serviço dos correios da Republica; . 
dividindo-as aos colonos. , . Continu~.ã.o da 2• discussão do projecto · n. 

Do projecto, ora a.prese~tado, resulta tam- 192, fixando .a despeza. do Ministerio da In- -
bem uma grande idéa, até hoje desprezada, dustria, Viação e Obras Publicas para o exer-··. · 
e que ha pouco ia. nos J.a.nça.ndo em grave cicio de 1893; . 
confl.icto inte'rnacional:«A questão italiana de Discussão unica das emendas do Senado ao 
SantQ~. devida em grande ·parte ao exclusi- projecto da. Ca.mara dos Dep)ltad.os,n.86 E, do 
Vismo de uma certa nacionalidade para. co- corrente a.nno, que fixa a. despeza. do Ministe
lonisar importantes zonas de nosso pa.iz. rio da Justiça e Negocios Interiores pa.ra ·o 

o · projecto atàsta. esse inconveniente, eli- exercício de 1893; 
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. l)lgtju~o Üllieit ttO á.dditivo b~ 86 F; .em~n
dllà t.ló BeuMo ao t jecto da. camara dos De
tJtitiiloa n. 86 G; do corrente anno (additivo 
Reettl.cil.dtl do o~énto da. despem do Minis· 
te_rio. d~ JU!tiÇa. e N~cios Interiores, para. o 
~~16 de 1M3; Miisiderando oomo lentes 
ifubâtituttls tl&1! ftl.lettlda.des de riléndicina os 
~x~üntóS que passaram.& preparadores. e 
8ôj11iitos 8.6tii~ qml não foram .:ontemplade>S 
nã. ultiina. reforma}; . . 

. . _Continuação da. 2• discussão do projectO n. 
1831 tle$W a:nno; restabelerendo alei n; . 3'103 
0.~ 2õ4 tM nbvémbro de 1888; com as niodifica
t:õêli qiié Hidiea1 e ftX<t ri prazo d~ntro do q ua.l. 
develh tis iU:ltuae!! bancos de emisSão entrar 
liii regiílieti ãe.Sfa lei; Autorisa; o governo : a 
à8Suri1ii' ii. ~bilidad~ das nótas dos que 
IWl tlüdért!m ô'li qnizerein imbmetter-se ao 
ttlêllfuo ~eil. 1 a. provldeilciá.r; quanto á 
stil)StltliiÇíl.ti pór notas do.Thesouro; das que 
furem ~bitfa;s; é_ a rescindir o contracto com 
b :Bilbeô. dtt Repu blicà. para. resgate do pa. pel
tfil)eda; liiniti.tlb estê à sbmma. a:ctual e feito 
õ rl!egâte conforme aquella lei e com os re
cursos annualmente decretados. 

Levanta-se a sessão as 4 horas. 

Ib7• i!tisSló t N-ooTuii.NA ). EM 28 bÊ s~TEililatl 
ilE 18'92 

PrêStit~&ta do Br: ioaô tôpe~ 
A;~ 7. é ~ l16ras a:t noite prooede..se à <úia:. 

lhád'' á íiliiil. r~P.Oiiilêm 0s srs: JoãO Ló. ·•·· 
Ant~io Àzertli1b; ;JOã.Q iie Avaliar; índio~~ 
Bik.tzl1, A:ujlistô Moníenegro1 Anfrlsiel Fialho, 
Ntiguei.ra. Pamilaguà; Nelson; Pires Ferrell'a; 
Ma.rtinho Rodrigues, Frederiéo Borges; .:Tose 
Bevtlaquá; Alfredo Barbosa., COlito ~a.rtaxo, 

. Sã. Andrade, Retumba., Joaquim Pernambuco, 
~.!l~n~9. --~~!lft~iJ't!., !-tUii~?- ,.dlf. -Nl~r:lj.de, Bel-
1.~mmo 9~ne~, 'l;~~oP. ilq4~.~antos, Qitt· 
mea_,, 69itiigo" .íle .Ara.ll.Jb· Ohve~a, .Vall!J.~~. 
A~gusto ~~-- F).'~i~~ •.. Tgs\.l!-, Sê~9t.~; A~~~tir 
Rtos. Garota Pll'es, Se vermo V Jetra Santos 
J?êN~ira; 'Milton, tétiTig-ilad Flllt~êü~a.S; Ma.
noal Caetano, Nilo PeçanM; Urbaritl Mar
C(Jlidês; ...,e:yrillo d~ bem os; . OU v~ira. Pinto, 
França Ca.rva\hô1 BaptiSta.,dà. ~otta.; Sampa,io 
~rr:az; illi.cqnes ouriqlie, Fnrquim W,erne.ck, 

. J05.~b d~ . .Albuquerque~ T~omaz DelfÍi:io, &"
daro; Pa.cadco .Má9c!1renhas, Alexandre, ~to:. 
ckler, Lamônnier, Americo Luz; .MailÓàJ Fui
gene~~; .. G'onçalvés ~Ramos; :OOmingos,R.ocha, 
~peJSco.V!ll~i :Toa.a Lnlz;.Fran~isco Glicerio; 
Pabliiio . Cá.rlos;.AÍineida . Noguti~ Julio. de 
Jlleaq.utta; Le.opoldo de Bnlllões, Alte:s Ue.Cas
tro, BeUarmino de Mendonl}li; Laúro_ldiiller; 

. ·· ... · 

Per11i.ra. ~&, Cos~a.,, J olioL.d~ . Ca,s~m~:os, B~~es 
de Mede1ros, ~leJjl.es ima, Tliomaz F.lores, 
Homero Baptista., cassialio do N'asêiméiito. 

Abre-síi a. sessão. t 

Deixain dê coin pâ.t'ecer êom caliSa arllffi;:. 
pa.da os sr~. Athá.yíié jlliiior; Páuta büifuii:. 
rii.es, Carl.os Ciüíipos, Fleüry Curado, G<~.ii.htô; 
casimiro ~,uriior, R.odt'jgheS Ferliand~; HClilri-:
qU~ ~~ .c~~~alho,_. Jus~in~ánó., .~àtp~; {~se 
11. velino; NàsoLtnento, Almiro Atronso; Mi~el 
casiró; Arhdrim G-arcil\.; Pêdro 1\..nliirl.c'ô; Rôsâ. 
é SH~; .Gonçafv.~ . Ferreira; Jbsé . ~á:rialio; 
Aíihibal Falêã.o, M,ejtà .de vasconeellôs· :ftiâo 
Viéirii, Espírito sarltn~ E:lícli~es Minta,.iV'o .a-ó 
P~o, L~;nuro, _ ~~ci~l; .F~lisbell? .. frêjtê; 
Pa~lo .Àtogoll_o, Zl!:ina, F_ràncl5c(), S'ódr~ .•. Diç:
nys\o Serque1~, :&rap de g_ ,Màrcos; Foi:iSéliã. 
e Silva, Fooseêa. .H'ermes, Mii.Yfink; Ai:Hoiití:l 
o~y-~tli.9;. -~~o .Piíiii~iro:_ ~a~~ .~\~~a\!9, 
yr~t1, _A:r::tstrdes MaJ.,}; F'e~.r~i~ R~~~\ li:!_,_ M.~P 
pbo Gordo, Ca.rva.llia\, Angelo P1nli~lrD; (lO!;..: 
ta. Junior, Alt'redo Ellís; Càrlos Garda; MO;.! 
reira da SiLva, Eduardo Gonç3tves; tàcíWâà 
Coutinho e Mênha Ba.rti~tb; 

IJeixam da oomp~rElé~~ .. ~~ catisajâriici.
pada QS ~rs. Ucb,oa_ Rpdrigues;. ~ed~p. Ch~r
mont; Matta BB@.U~r; Costa RodrigiJes, Gon
çalo de Lag-os, Epitaci6 P~ssoâ; Tóleiiii.ilô.à.ê 
carval~o,. Juv..enci<:t §.e Aguiar! .A~~re .~a
v.alcantr;_, P~~etra. ~yra,J> ~ -~~ ~.!qnEnr~Jio~: 
tes d_e ,M,iranda; _ M~.cqlm9 . .MOW{l:;_ .. ~a~!\stUt.o 
Laqdulph~, ym~ Vt~;t; Prisc.o,'P,\I:ro.is~,J1?· 
ra.c1o Costl).; .N.o.zvaes. ~e~ lo; . !ll~a h~e~)3,arr~~~ 
;\.l~rto . Br:apdao,; _ ~!f.!atq . d!! Ma~~i~os~.- .!.9~
qm_m B.reve.s1 .. Varg!J!.~. pe~~; .. L.~1~ Mnr,~~~ 
F~oes da . Çr~,tz; . . .A.lç_~q •. ~):i~abf!.f\L; ... .'IJ~~ici) 
Coel~o; J,opes 'fr.~!-ao1 ,V.~'!i.a.eS-. ~'l_gqe1R@.~.! 
Ga.brtel de .Maga.lbl'l-!!~ ,Leon~t~9.lto •. ,Çha.~ 
L!).~ to •. ~ll,cob .~ ... pau~ .. , :F.'ex:rewf!-, ~ª~,,~, 
Costa. Senna, Alvaro.Boté1bo, Goiiçalvcs,Chí\· 
v:~; l)~~rà._ N~ció., Carlos aas ctiagà§, \JOSUi. 
~~ad_ó. •. P,!)~~g~ ~~rt~, P.~HE!f~, .. fér~~).f,i 
Prres.; ~ontetro da Sd v a., Martinho P.rado, 
eesánq M:i>hii Júnior, Moraes :Barros; LoP.es 
c. l;lave.~. Doiii~(!gg~, _ de ~o~~~s ... Mt\iji, dAnÇi~ 
nl!-to ~ral<'a; .. ~~ilzlh~ dos. ~.nl,!l$~ .. Ux:~~!?.R . ª~ 
Gouvea, Caetano cle Albuqoet•qu,ej, Mârp1ano 
d,e ~t!lga,l,h~~.~ClrQan,_qo §it;n!J,S, -~~-liíiil.:J.!, .Yi; 
ç_tQ~ipo ~opt~m~, ,\~~-~-~ryi.i;U .. R.(!~liá Ozório, 
Fernando Abott e Demetrici Rilie1ro. 
. E'. lida e sàirl debate approvaci.a à acta dâ. 
sessM anteMdànte~ . 

.... o s~:_,P!t~!lm*~7..1l: ~#,ia:Pàquij; rlto hii~eiido 
expedten t~; entra-se em . . 

ÓRDEM no ÍliÀ 

Coi1tinuàclÍcHk -2a dJScllssio de! p~jiicto. ri; 
193; deste anno; tl.::r:a.ndo a despeu . db ltliilfs~ 
tério.dll. Gn~rf.l; }il&ra b exêroicio de 189.3 • 
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, Vem á _mesa, ~lida, apoiada. e posta con- Superior de Guerra e; si não fosse .oreceiôde 
Juntamente em discussão a seguinte emenda: perder as obras já, iniciadas, o orador càilcdt

daria com a eliminação da . verba., uma véz 
Ao projecto "· 193 que brevemente talvez a. Cli.mái'a. tênhá. · éj,ue 

votar a rejlnião da Escola. Superior de Giieriá. 
Fica. o governo auiorizado a reorganizar á Escola Militar, como era antigameil~' . 

as escolas militares, inclusive a Superior de Quanto aos arsenaes de giiêrra. .e de miili
Gu_erra.; podendo, si julgar conveniente. re- nha, o orador concordariâ. eoi:Ii.. à exfuieção, 
uniU-as n'uma. só, que fnnccionarâ. n.1 Ioga.r por- inuteis, uma -vei qüe não são aprovei~ 
que parecer mais adecuado. dos convenientemente. W"a.o pôde, porém. ae-

Sàla das sess~e5, 2S de setembro de 1892. ceitar os córtes propostos ila rubrica. destiiládà 
-Francisco Badarà, á obras militares ·nos estados e nem: coni.. ôs da. 

verba. destinada aos criàdos dos officiaes, mos- • 
O Sr. Bella.r.DJ.ino de Men- trando a differenç-a que á. este· respeito existe 

don~~ ao ~nceta.r o debate, cumpre um entre o exercito e a. armada. 
dever n~illudivel, rendendo preito de ho~· O orador pensa que, quanto á. reducçã.o do 
nag~m 11; Cama.ra dos Srs.Deputa.dos, maioria. § 15, a commissão deu verdadeira. cinca.da; 
e llllllorJa, por ter dado o exem,Plo mais edi- porquanto, havendo já. o Congresso votado a. 
ticante de que a Republica não eincompativel lei de fixação de forQaS de terra,. cujo limite é 
com a justiça ; o orador refere-se ao facto de de 20.000 praças de pret, como e que a com
haver a Ca.rnara adaptado o seu substitutivo missão vem reduzir as despeza.S, de modo á. 
ao projecto de revisão das promoções do ex- reduzir esse numero e levar o córte ás i'ú
ercito, em 2• discussão, embora acceitasse em bricas 16 e 17, que dizem respeito com ás 
~ um outro substitutivo que contém a mes· praças de pret, etapa, fardamento e eqilijia.· 
ma ~déa. capital e cuja. differença. está apenas menta ~ 
na forma. o grande alcance desta medida é Depois de combàtei' mais algüma.s reducções 
retempe:ra.r o patriotismo do exercito e acaba.r propostas pela co.lilmissãô e de teferiN!e á. 
com o enetvamento à que a o'fllcialidade se ia commissão estra.tegica dQ Para:iiá, o orador de
entregando pela falta. de estimulo e pelas ili- clara que vae terminar, respondendo ao rela.
justiÇas sucçe..<~Siva.s, · tor da. commissã.o e!Jl relação ao que disse 

Uma vez prestAda essa. homenagem á. Cá· S. El:. sobre as reformas dos geoeraes, ille
mara, o orador refere-se ao illtistre membro ga.es, inconstituclonaes e qtie não podem ser ' · 

. da .commissã.o de orçamento q_ue; com a maior homologadas pela. Camara. 
gentileza l!! grande proficiencia sEi occupou Os termos do .decreto de amnistia Fão ex
por ultimo do orçamento da Guerra. E, di- pressas e não sahem dos actos de 10 e 12 de 
zendo isto, tr bradar faz inteira justiça ao gran- abril. Desses actos não se póde inferir sinã.o, . 
de talento, dotes oratorios e estudos especiaés que elles são os_ que diiein. respeito ao estado 
que S. Ex. fez a. res.Peito. . de sitio, e pela. CoíistitniÇão o governo só po-

Parece que ma.i.s uma vez se dá a inversão dia pôr em pratica â. detenção e o destéi.TO . . 
dos papeis entre os membros da maioria e m.i- Adínittindo mesmo que os 13 genera.es h<iii
noria. da. Ca.ma.ra ; e assim que, ao passo que a vessem feito :Pei'igar as instituiç~. com b 
illnstre commissão de orçamento moditkt ou manifesto que dirigiram ao Sr. :Vice-Presidente 
não a.cceita. a.s propostas do governo . in totum, da Republica,e qtie a sua reforma poSSa ser in· 
o orador. vem sustentar algul)las dellas~ Isto corpora.da. ó.s in:edid,aS coristitucioria.es adapta.: 
prov~ que da. parte dos illustres membros da das durante (j estado de sitió. é iildi8ctitiVél . 
maioria. px:e4omi.na o interesse geral antes de que ella. devé cessar por éffeit.o da ai:n:iilstiâ. 
qualquer deferencia mal entendida para com votada. pelo Congresso. . . . . . 
o governo; mas, prova tambem que o orador Entretanto assim não suceedéil. até hoje~ E 
não ê um intolerante. . as ar bitra.rias reformas dos oflleiaes gêiiêraes 

Ma.nifestand.o o desejo de que sejam os or· decretadas pelo Poder Executivo oontinüàm 
ça;mentos uma verdade, com a fixação exacta.. a. produzir os seus effeitoo caril :flagrante Via
das despezas, Iião excedidos pelo governo, o lação da lei de amnistia. que devera ser ex
ora:dor passa a examinar os córtes feitos pela actamente cumprida pelo Sr. Vice-Presidente 
honrada co~ssão de orçamentc>. concordan- da Republica. . 
do com os que se referem a despezas adia v eis, O· orador quer ver quanto antes reStitUidOIS · 
mas não com os que se referem a obras já effe- aos seus postos os genera.es reformados pelo 
ctuada.s ou em andamento. · governo ; deseja-o tanto como quer ver de 

O orador é .fa. v ora v;el á mudança. do hospital novo nas suas .cadeiras os lentes que dellas 
militar do Castello e á construcçã.o de um ou- foram violentamente a.rr'a.ncadoe. 
tro . I;ta rua. Jock.ey-Clnb .: concorda com a. Pede ã . maioria da Catnara. que o smllie 
reducção; noproximo exercício, da verba. des- ne..<~Se cksideratum. Acredita. que todos deu 
tinada. á. constrncção do edül.cio da. Escola. querer o congraçamento da. 1à.J:Di.lia bra.ziíi. 
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leim e a verdade da Republlca. Federativa.. 
(Apoiados; 1n"ito bem, muito bd1n.) 

Ninguem mais pedindo a palavra., tlca. en
cerrada a discussão do art. l• e successiva
mente os demaiS artigos do projecto, ficando 
adiadas as votações, por falta de numero. 

Discn~são nnica do projecto n. 23 I, deste 
anno (additivo destacado do projecto de lei dd 
forç8.6 de terra, autorizando o Governo a 
rever o regulamento das escolas militares, 
sobM bases indicadas no mesmo additivo). 

Vem a mesa, é lido, apoiado e enviado a 
commissão o seguinte. 

Substitueitlo 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.• O Poder Executivo fica auctori

zado a reformar as actuaes Escolas Militares, 
fundindo-as em uma. só, que se denomiuarit
Escola. Militar Federal,- e em conformidade 
dos preceitos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2.o O ensino militar serà. dado; 
A - Na Escola Militar Federal ; 
B - Nos Regimentos e Batalhões ; 
C - No Collegio Militar. 

· A. -;:.ESCOLA. MILITAR FEDERAL 

Organi;açlfo 

Art. 3.0 Os estudos serão divididos em dons 
cursos: 

I• Ourso para officiaes combatentes ; 
2" Curso para otHciaes scientificos. 
Art. 4.11 O 1° Curso comprehenderà a instrne

çãn completa e desenvolvida, theorica e· pra
tica, necessaria. aos officiaes, que teem ·de 
servir nos regimentos e batalhões. 

Art.· 5, • O 2• Curso abrange os conhecimen
tos scientificos mais eleva(1as, acompanhados 
dos conhecimentos technicos e praticos neces
sal'ios a. uma instrucção completa e solida, que 
devem possuir os officiaes destinados aos tres 
Corpos scientíficos : 

Corpo de Estado-maior ; 
. Corpo de Engenheiros ; 

Corpo Tecllnico. 
Art. 6.8 O Co1'po de Estado-Maior tem a sua 

actividade na administrnção e direcção das 
· forças, junto aos Chefes dos Districtos mili

tares, Brigadas, Divisõee e Corpos de Exercito 
_que f?rem organisados ;- nos trabalhos 
geod~Slcos da Carta geographiea da Republica, 
espema.lmente das cartas das fronteiras;
na historia. legislação e estatística militar -
4evendo ser versado no conhecimento do Di
reito ·iz!_ter~a.ciopal, e nas línguas h espanhola, 
fl'~1;a e mgleza. . 

Art. 7. • o Corpo de Engenheiros tem a seu 
cnrgo os trabalhos- de construcção de forti•. 
tlcaç!'les, qu~is e outros edifieios milita.r~s ; 
-de ataque e defeza de praças;- de VIas. 
ferrea.s, estradas e pontes cfebaixo do ponto de 
vista militar. 

Art. 8.• O Qrpo Technico abrangerá as se
guintes especialidades ; - pyrotechnia ; -
construcção de material de guerra ;- ele
ctricidade applicada aos usos àa guerra e ba
lões, seu emprego nas communica~s e reco
nhecimen tos. 

Art. 9.• A EscQla Militar Federal será esta· 
belecida em logar em que as condiç!'les de 
clima. e estrategicas permittam ser um ponto 
militar, e onde tambem se possa funáar as 
escolas praticas das diversas armas, compre
hendendo a respectiva linha de tiro. · 

Art. 1 O. A instrucção theorica e pratica 
será simultanea, podendo cada. curso (1• e 2°) 
ser de tres armas e de maneira que os otliciaes, 
sahindo da EscQla estejam aptos aos sel"''iços 
de suas armas e corpos. 

Admissilo dos alwnl'los 

Art. 11. Aunualmente, em relação com·o 
força timda para o Exercito, o Governo de
terminará o numero ·de alumnos da Escola 
Militar Federa~. · 

Art. 12. Tomando por base este numero, 
as vagas li.bertas serão preenchidas:-!•, pelos 
alumnos que concluírem o curso do Collegiol, 
militar e se destinarem a carreira militar ;-
2•, pelos candidatos que se apresentarem nos 
Estados satisfazendo as condições seguintes 

I.• Robustez provada em Inspecção de 
Saude; 

2.0 Mais de 16 e menos de 20 annos de 
idade ; 

3.° Cursopreparatorio, cujo programma fôr 
determinado ; 

4.• Concurso. 
Art. 13. O numero de candidatos forne

cidos por cada. Estado sara propo_rcional ao 
contingente militar com que o mesmo Estado 
concorre para o exercito. · 

Art. 14. Os candidatos approvados no con· 
curso, e que occuparem na classificação os 
primeiros log:ares serão preferidos na ordem 
da classilicação. -

Art. 15. Fica entendido que, apresentan
do-se tambem candidatos. que tenllam con
cluído os cursos dos Gymnasios ou Lyceus 
dos Est~dos com programma.s superiores aos 
determinados pelo governo ~ o concurso, 
occapai"ã.o, satisfazendo as condiçOes de ro· 
bustez, os primeiros logares das listas dos 
candidatos na ordem em que tiverem sido 
classificados nos respectivos Gymnasios ou 
Lyeeus. 
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Art. 16. Si em alguns dos Estados não se 
apresentar o numero de candidatos appro
vádos em concurso, que lhe foi concedido, 
esta. falta. será "Preenchida pelm candidatos 
de outros Es~dos, onde se tenham apresen
tados candidàtos habilitados, em maior nu
mero, guardando--se a devida proporção. 

Sahilla dos atumrws 

Art. 17. !'rodos os n.lumnos da Escola Mi
litar Federa..~ seguirão em comrrium o to curso, 
theorico e •pratico, destinado aos officiaes 
comba.tente6, procedando-se no fim do cut·so a 
uma classificação rigorosa da co.pacidade e 
aproveitanento dos alumoos a.ppravados. 

Art. 1g. Em vista desta classitlcação, o go
verno e~olharit, na ordem da classificação, 
os alnmroa que devem seguir o 2" curso des
tinado .aos officia.es scientificos, sendo os 
outrosjlJumnos distribuídos pelas armas de 
artilh~ia, cavallaria e infantaria com o 
postoAe 2•• tenentes ou alferes. 

Art. 19. Os alumnos escolhidos, segundo a 
clas.'iíicação, para os corpos scientillcos, teem 
dir~to de optar pelo serviço dos corpos com-

, ba~ntes. · 
Árt. 20. Os alumnos que passarem para o 

2' curso serão nomeados :Al{eres-alum11os, 
cuja patente será confirmada no tim do curso, 
coota.ndo anti~ruidade da data da nomeaçlio 
ao posto de A}feres·alumnos. 

Art. 21. O alumno que preferir·deixar a 
Escola durante este curso (2°), ou que for a 
isso coagido por falta de applicação ou 
oJrensa a disciplina, ira servir uos corpos 
combatentes, recebendo a confirmação de sua 
patente. No caso, porém, de oft'ensa. á dis
ciplina esta confirmação dependerã <la gravi
dade da falta. 

Art. 22. Concluído o 2• curso, o governo 
confirmara as nomeaçoes de alíeres-alnmnos, 
e os distribnirit, segundo suas aptidões, pelos 
tres corpos scientificos. 

Art. 23. O official que, concluido o 2" curso, 
desejar 1Jerteneer aos corpos combatentes, 
sera attendido. Os officiaes, porém, que no fim 
do 1.• curso ou durante o 2• &ursQ tenham sido 
desligados da Escola, não poderão sel' re
admittidos. 

Art. 24. A antiguidade de praças dos 
alumnos será contada do dia de· abertura do 
1.• curso, e ooouparão.nos respectivos assen
tamentos o logar qne lhes competir, ·em con
formidade, porém, lia cla.ssitica.ção do 1im do 
f•curso. · 

Art. 25. O alumno que por doença. ou falta 
de applicação perca o anuo, pe1·derà tambem 
a ant~gnidade correspondente. 
c~ v,v 

Disposições geraes 

Art. 26. O governo rara organizar o regu
lamento e programma. de estudos da Escola 
Militar Federal segundo os preceitos desta 
lei. 

Art. 27. E' prohibida a matricula de o:ffi
ciaes ou de outros candidato11 fóra das con
dições aqui estabelecidas. Aos officiaes, porem, 
é permittido requerer exame de qualquer 
curso, não gozando, durante o tempo occupado 
oo~ exames, outras vantagens além do soldo 
e etapa. 

Art. 28. Na nova organisação da Escola 
Militn.r Federal serão aproveitados os actuaes 
lentes e professores, respeitando-se as re.
galias e vantagens de que gozam por leis. 
.Porém da data desta lei em diante os officiaes, 
encarregados dos trabalhos escolares, nova
mente nomeados, servirão em commissão o 
tempo qne o Governo julgar conveniente. 

Art. 29. No regulamento da Escola Mi
litar Federal sera fixada as gratificações que 
perceberão os officiaes em commissão docente. 

Art. 30. Os alumnos matriculados antes 
da d<~ta da publicação desta lei, não ticarão 
prejudicados na continuação de seus estudos. 

Art. 31. O Ministro da Guerra, com au
torisação do Ministro do Interior, encarregar& 
um official de engeoheiros de professar um 
curso de forti ti cação em algumas das escolas 
de engenharia, da União ou dos Estados, que 
julgar preferíveis, preparando assim os en
genheil•os civis a prestarem serç-iços neste 
~enero de construcção em, caso de necessi
uade-

Art. 32. E' autoriaado o Poder Executivo 
a alienar os editicios actualmente occupados 
pelas Escolas Militares, e que não forem pre
cisos a outros serviços da União, podendo em
pregar na nova Escola e suas dependencias a 
parte do producto da venda destes immoveis 
nacionaes, que fór necessaria. 

B - ENSINO NOS REGIMENTOS E BATALHÕES 

Art. 33. O ensino nos regimentos e bata
lheíes não serã. obrigatorio, mas ficara entre
gue â. iniciativa, criterio e zelo dos respe• 
c ti vos commandantes e officiaes, que com
penetrados da conveniencia de elevar o nivet 
moral e conhecimentos de seus commaorlados~ 
que jà possuírem certos conhecimentos ele
mentares, osinstruirão por_meio de lições .. e 
conferencias na historia e geographia pa~:ia, 
mathematicas eleTDentares, desenho geome
trico. noções de sciencia militar, techno
logia elementar das armas e artificios de 
guerea{ e deveres do soldaào para com ·a 
Patria . ·, · 

Art. 34. Os officiaes inferi9res que ad
.quirirem estes conhecimentos, e de reconhe~ 

84 
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cida disciplina e moralidade, serão os nnicos ·mais do que salvar a. sua responsa.bilidade de 
que poderão ser promovidos para suas armas, representante da na~. 
além dos alttmnos sahidos da Escola Militar Tem visto, depois que se inaugurou o novo 
FederaL -. _ regimen em nosso :pa.iz; a ad~stração com-

Art. 35. Os serviços prestados pelos offi.:. pletamente desorientada estràgar:se de dia a 
ciaes neste ensino seriio considerados nas dia, e no governo actuál Diuitcnilais do que 
promoções. no governo passado. 

Art. 36. Serâ. marcado annua.lmente uma o SR. OLIVEIRA PINTO-Apoiado. 
consignação; em relação com o progresso e 
resultado deste ensino, não só para as des- O SR. THOMAZ DELFINo-Não :í!.poiado. 
peza.s do_ mesmo; como para coadjuvação da o SR. JACQUES 0URIQUES-0s Erros comet-
bibliotheca qne deverâ existir em cada regi- tidos naquella época. de transieçãó foram qua.si 
manto on batalhão. . sempre determinados pelo prtCOnceito· de 

Art. 37. Fica entendido que este ensino querer-se organisar por forrriul~ o novo sys-
serã. dado sem prejuízo do serviço. tema; tratava-se maiS de uma tepublica de 

Art. 38. O Ministro da Guerra darâ. em rotulo do que uma Republica. de f&cto. 
relação a este ensino as instrucções e coadju- contra. isso é que o orador prote'i!tou e con-
vac%,o que julgar ne~ssaria. tra. isso e que protesta.. . . 

Ao fazer-se a Republica.,o COilgreSio recebeu 
C ;... J!NSINO NO COLLEGIO MILITAR da mono.rchia a administração geral do pa.iz, 

trabalhando dentro de . moldes os mais li
Art. 39. O actnM c(IJlegio militar con- beraes e alguns até verdadeiramente ~epubli· 

tiiiuarâ. eorà a mesma organisação, sendo êa.nos; mas, depois de 15 de novemlr.o esse 
o curso elevado a seis ano os. preconceito a que se referiu estendà,I-se a. 

Art. 40. Para a adm\ssã.o neste collegio se todos os serviQOs altera.ndo-os sem eshdo e 
l:i:rlgirá :robustez, 10 a 12 annàs de idade e sem criterio. . \ 
oS coribecimentos elementares exigidos para Dalli as coiisequenci:i.s, d3.bi as di1fi.cul~~es 
tt matricula do Gvmnasio Nacional. com que luctou nos ultimas temJ?Os o .goirno 
· Art. 41; O numero de vagas sarã.o pre- passado, e com a.s quaes lucta a.mda; o a.c±ial 
eiicliidas por concurso; preferindo os pri- ·governo, 5em ter tomado ·a devida ór . • 
Jrieíi•os da el:issi ficaçã.o'. ta.cã.o; \ 
· .. Art: 42 •. Só_ serão ~dmi ttidos gratuita- Isso não admira. ao orador, principalmente\ 
mente os orphaos necessitados, filhos de mi- na. época. actual. 
litires d~e terra ou mar. o Vice-Presidente da. Republica. oomó S'ilbiu 

Art. 43. Os alumnos que depois de dôus ao governo 7 Por e:IIeito de uma revolução 
annos de estudos não mostrarem applicacão e em que não haviá entrado.;. (Apoiados e nao 
iiproveitameil.to, serão desligados ao collegio apoiados . ) ' 
c entregó;es áS suas flimilias ou tutores. · 
. ,1\.rt : _44. São revogadas as disposições em O SR-RciDRIGO DE ÁRA.UJO....::Subiu por effeitci 

contrar1o. da. Constitusção. (Apoiados.) 

sàiii. dàs sessões, 28 de setembro de 1892.- o SR. J.~CQUES ÜURIQoE •.• indo os seus 
Mursa. amigos buscai-o á casa de S. Ex., a essa. 

mesma. casa em que ate as vespera.s da. ~eva
Não havendo quem peça. a palavra, fica lüção 0 marechal Deodoro. corita.va coín a leal-

encerrada. a discns..«ão e adiada a votacão. dade do apoio do general Floria.nô Peil:oto. 
Continuação da. 3& discussão do projecto (.4.poiados e nao apoiados.) 

n; 151, d.,ste anno, creando wna colonia cor-
~ionaJ_no propÍ'io nacional « Fazenda da O SR, OrncrcA-Mas isso é discutir colonia 
Bóa Vista ,.,na. Parahyba. do Sul, Estado do correcciona.l ~ 
Rio de Janeiro ; especificando os individuas o SR. JACQUES OmuQUE-Collocaram,no á 
qu~ .a ~lla .pod~m ser recolhidos e dando frente do gOV4?I'DO, e como era natural S. Ex; 
outras providencias. achou-se entregue ás opiniões divergentes; 

o sr.. Jacques Ourique diz 
que _tomou á palavra para. fà.zer à. Cama.ra. a.I
~màS pondera.ções,que lhe parecem di,..ariasde 
tt:D.Sideração, sobre o projecto ora em debate. 

Têm sidó co5tunie do ora.dor na eama.ra., 
toda a vêz que vê ameáçado de desorganisa.

. çâ() un;t serviço . creado, ou vê crea.r-se U:m 
~ill ~ Jiecessario estudo,apresentar; com fran
queza 83 SUM objecções . e nã.o faz com isso 

desencontradas e desorientadas dos poten
tados revolucionarias que o elevarom até 
~e ponto. 

Isto se evidencia para. qiiâ.lquer e5pii'itii 
ca.lmo que queira. estudàr a marcha ilos ~f 
gocios publicos de 2:3 de novembro para ~: 
S. Ex. não tem mantido, quer na . :Po!itie&; 
quer na a.dmiiiistraçã.o, uma orientação .dete~ 
minada e o effeitó disto é que as reform~ 
veem sem o estudo preciso. indp~erite, 
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sendo que muitas vezes a. Ca.ma.ra vota pen- commissão, a. primeira. colonia. a que se dil"i: 
~do que as, m~terías foram perfeiti!.nient.e giu, foi a colonia de Ita.pura., situada ila fóz 
es~~d~!IS pe1~ commissões respectivas e de- do rio Tietê no Pa.Taná.. . . . . 
pOIS ellá proprla. reconhece que essas questões : E' urii estàbelecimerito este qüe mêreeé a. . 
perturbam a marcha re,crulgar da Republica. a.ttenção da Can:iari. .e do páiz: , . . . 
. O S:a. TaoMAZ DELFINo-Masquando acon- . Basta dizer qtié sõri:iêiite o.~tiib di liite~: 
teeeti isto 1 toria, que se acha tieD;~. . cohsterraõ,b . à.inlli!: 

- hoje, custou ao estàdo 300 'contos de reiS; . 
. ~ -~: ?~O~ ~~QUE-:-AsSl_!ll por . e~eJ?l- . Teni uma itiftiiidade. iie cásii:S é. uma po_iiu

~1l?. ~ .~~es~ a.cfful, na creaçao das colomas la~ã.O ein t!omeço, e pelà. sua J!Oslçã.l} geógr'~ 
t:ti~t'e<:monaes,. . . . phicâ, ooristittie o . . ntd :ai.ais vimtâjôsô 
. A créáção de oolonías correooioilâes é umá. párà o estado de S. Piillo. . . . . . . 
crea~~}il.ié in.ereee toaõ o apoi(). d~ orador. _Apres~ritou . Cl . orador .. o .. relatO~id ~i#'a:.:. 
.. A li:lea. é excellentê, necessaaa, mnossen' c1oso sobre o estado destas colbma.s e neste 
iiS.siri:iii.. . . . relatorio, á ventOu a idéa. de se tra.risfdrmár 

MaS, cb~o M j)ouoo, o orador ainda. não a cbkinia. militar de Itaptira, em Jitiiii. coloni& 
~~ à.~rdos.~balbos pa.rla.rileiltare's. Viti peruteiic~ria a.gricola para . recel>ei' <?~ tadi~.s 
este proJecto la.nçal:lo na arena. do debate e que deVlàm superabundar nas Câpltaes; 
hontei:i:i. teve occasião de ouvir o Iiobre deputa.; quando se desse a einancipac;:üo dds escravos, 
do ~la,. Ba.hia.; o Sr. A. Milton apresentar que ja então era. um facto consutnma.do; O 
sobre elle, com a prbficienciá dos seus conhe- governo muito atarefado nessa occasião, e 
~ili.ieiito~, o~serv~. que~ orador parece- ma.is aterefa.do . ainda., 1,uand~ viu ~te. pro~ 
ram mult.o JUStas, mormente quando vê na blema da escra va.tura., nao cmdou diSto e a. 
creaçãD d~ colonias correcciona.eS, mais Um.a commissão deixou de tra.balha.r, e o ótador 
f@~ a~ a..oüS()s, princiJl!Limente . para. o g~ foi mandado vir Pâra ô . Ri~ _de ~arie!f~. 
yerno, que d~ante das dlfil.CUldádes de n:lO- quando estudava uma colot1I3. que ahl deVIa. 
ment.o que elle crêâ, póde mandar deSterrar estabelecer. Tüdo se re8uíiliü tlissti. 
i:le:Piita4~s,:Pâra o ciicúhy ê :Pobres votantes Entretanto, este trabalho cust()u dinliêii'o 
pà}'li. as êoloiii~ oorrebc.ionaes. · Por isso con~ ao Estado. e. parece que não sé deViá. trátâr 
~ra:oÜ ,ple~ehte. eoni O que expendéu O de colonias penitenciarias OU COtl'eccionaes, 
~l?bre.d~ptitado pêla.Bà.hia; áchou j~ as sem que se visse o que estava escripto e ~tu; 
obSer.v~. . , . . . . . . dado sobre o assumpto; mormente qtjando. ~ 
.. Aleili .,.esse là.do techiliCÔ, àclía y_ue ha no orador demonstrava que a transformação .cl,a 

li?::oJ_ecto liÍi1 óti~rà ,Iado, que d~ve. _ser e5t~da~ co~onia militar de Itapura. e~ _penite~ciari~, 
il.o pela Camara. :e ci lado ecoliomxco. Au:ida a lem das vantagens que advmam . ao estad.o 
hontem a Ca.mara ouviu o lidbrê relator da de S. Paulo, trazia. innumeras vantagens aos 
!Ximti:i.issao d~ orÇa.inento ,dá. guerra, và.sa.r cofres publicos. .. '-·· "' 
tódâ.a sua argii.riieritâção ,de redüêÇãO Iiestê Os colonos pari alli transportadOS; podi~m 
orj;:a.i::Qeiit.o, ô êsta.do <ta.S itn&nçás do paiz. transformar-se em Javi>a.dores muito., u~ -~ 
. Coil:i.o e. q'\ie se vão crear C~?)lonias êbri'ecÇio~ deste modo, a roloní~ podia. ser mantida CQ:tn 
na~; sem qüê se•hâja estüi:l.â.dô b aSsümpto.? despeza inferior à que esta;va c~tando pelã. 
' .E!!h l!W,!.o .. ~li.fastbgovernô . aa. Iil.onarchiâ., verba dos dous mini.sterios da ~errá 'e. da 
V.~I;td,p que . .Pes~yá;r::a. v~l>a do_ Mi.llisteriC? d~ agricultura. . . ,. .. . , , .. 
Guerra. úma rubrtca. que nao pr.OdliiJá o Para 100 colonos, montava. a liespeza em 
rii.~b r~ü1tado, íi. 9,~~ , el:ãd~stihâfui.~~ 'co: ~-6:~$ ~P,nuaes, a~resce~~o. !!-ii1dá. 9-U:e . ~ta. 
~omas milita-res, nomeou o orador para es- colorna; pelo systema. á,presentado; se enear
!\id3.r ~táS colbnias e apresentar o plano de re,aai'iâ de fazer ligar á: . foz . tio Tieté, ôhde 
sua refói'.iiià.. . . . . estâ <'ôlloroda à. coloifia dé Itapiim; a colói$. 
.. A~ colonias mil~t.ares, como sàbe á Ca~ai:a; do v a.üha.dâva;. pi'ôxiino da. qual ].)à.sSa: lUil3. 
prteri.clieraiii ii.o riôs8o :Paiz urii. fiíii muito estrada de feiTo. . 
ut.Q. •. · _ · . . . . . . . Por esta. occasião o oradôr fez ver qlie; b 

FoÍ'âJÍÍ ã.S oolotiiâS e presídios l:iiilímres que systema. penitenciaria de colo ruas; não devia. 
ereà.rá,iii os riucleos de todos· O.S estados quê ficar em It.a.pura, e que era necessario formar · 
lioje progridem·; Ii1aS de~i.S aa indeiJeri.deri.- um systema de colonias penitenciaria~ de modO 
~.ia ellas começar;~m a decinir, . ou porque â. que o individuo incorrigível fos..<:e passando da. 
sua. dii'~ó a.dí:ii inistrati va . não . fosse boa, melhor para a peior coloriia. até chega r á ~n. 
oii pôrqu~ essa ipstltiiiÇão riã.O podia produ; teira. Mais ainda, apresentava. tambein. a idéa. 
.zir os setis effeitos. de se aproveitar alguns colonos vadios que 

o que é verdade, é que ha. 20 a.nno5 a. esta fossem mostrando .. certas aptidões para as 
pa.tte; só nos tem pesado a verba a. ella.s de-· armas, conio um dos eléirieiltOs de recrnt;r 

,~:hó o orádor fo1 riõái6a.do íi&ra esta =t!~i~,a.r:J: ~~oÍ ~~~~~-
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que por sua índole pudessem dar bons sol
dados. 

Agora. 'J.Ua jà. apresentou considerações ge
raes ã. Ca.mara. sobre o relatado que fez, a 
commíssão ba de lhe desculpar o ter de apre
sentar uma emenda. ao art. 1 • do proj ecto, de 
a.cCordo com as ideas que ahl deixou. 

Talvez que ·seja o projecto quer de hoje, 
quer daquelle tempo, um pouco falho de es· 
tudos sobre a questão ; mas, o que parece 
evidente, é que o ussumpto é importante e 
digno de ser estudado neste momento. 

Por isso, o orador só alterou o art. 1•, de
terminando que, a.lém da. colonia. Boa Vista, 
sejam incluidas no projecto as colonias militares 
que se prestarem ao ftm proposto. Acredita 
que uma só colonia. possa. se prestar perfeita
mente ao fim que teve em vista. o projecto. 

o Sa. OxTxcxcA da um aparte. 

O Sa. JACQUES OURlQUE- Esta colonia de 
Itapura, garante o orador, teve um fim effi
caz ·e o nobre deputado procurando o rela
torio na secretaria, veril.. 

O SR. 0ITICICA. - Seria melhor apresentar 
uma emenda completa que seria de Yantagem 
para os cofres publicas e não se iria-m erea.r 
. serviços ri.ovos. ~ 

o SR. JacQUES ÜURIQUE- Mas, e preciso at
tender a uma cousa : o orador não teve tem:po 
de estudar as condições da :proposta sobre a fa
zenda da Para.byba do Sul, e. . . com receio 
de propor medidas não sufficientemente e~tu
dadas, deixa ficar isso á Camara, cuja atten
ção chama para o assumpto afim de bem es
tudai-a. 

eoncorda com a suppreSsão da colonia, po
dendo informar que a colonia que pediu, se 
presta a este fim com pequena despeza. 

O SR. AzEREDo- Neste sentido apresentei 
uma emenda. 

O SR. JACQUES Ouru:QUE - Era. tudo quanto 
tinha. a dizer. · 

Cumpriu o dever de trazer á Cama.ra o re
sultado de trabalhos de que lhe incumbiu o 
governo, porque tanto julga. bom o governo 
da .monarchia. como o da Republica, quando 
:se· trata de poupar dinheiros publicas e conso-
lidar a nossa pa.tria. · 

Vem â mesa, é lida, apoiada. o posta con
jnntamen~e em discussão a seguinte emenda: 

Ao project~ n. 1.51 

Propomos a substituição do art. 1" pelo 
seguinte: 

· Art. 1. • A creação de um systema de colo
niàs corr~cciÓnaes agrícolas, para correcção 
· pelo trabalho dos vadios vagabundos e ca'
poeirás que·· forem encontrados e como t~es 

processados na Capital Federal, devendo-se 
aproveitar para isoo, além da «Fazenda da 
Boa Vista» existente na Parahyba do Sul, as 
colonias militares actuaes que a isso se 
prestarem. 

Em 28 de setembro de 1892.- Jacques 
Ourique.- J. J. Seabra..- Olioeira. Pinto. 

O Sr. França Carvalho subiu 
a tribuna para tomar em consideração o dis
curso proferido pelo nobre deputado pela 
Bahia, o Sr. Aristides Milton, e impugnar ai· 
gumas emendas por s. ·Ex. apresentadas. 

Folga por ver que o nobre deputado pela 
Capital Federal, o Sr. Jacques Ouriques, e~t;i. 
de accordo com a idea. do projecto em discus
são, e apenas deseja fazel-a. extensiva às col<1· 
nias militares, transforma,ndo-as em colonius 
correciona.es. . 

A. commissão de constituição, legíslac;ti.o o 
ju8tiça. acceita a emenda do nobre deputado. 

Passa a discutir as emendas apresentadas 
pelo St•. Milton. 

A primeira dellas, redigida com o. intuito 
de harmonisar a. expressão colonias corl'ecio· 
n,aes do projecto com a expressão co!onias pe· 
~~itenciarias que se encontra no codigo penal, 
parece desconhecer os intuitos da. commis~ã.o . 
A commissão nã.o pretende punir nem esta· 
belecer local para o cumprimento de detel'· 
minadas penas; o queella deseja como:projecto 
e simplesmente corrigir. O projecto so se re· 
fere a viciosos que se podem regenerar pelo 
trabalho; não trata de indivíduos que tenham 
de ir cumprir uma pena. 

Quanto ao facto de nãO haver a. commissão 
estabelecido um prazo maior qara a detenção 
dos viciosos na colonia, dado o caso de reínci
dencia, pensa o orador que o nobre deputado 
deveria ter proposto o que a respeito julgasse 
necessa.rio. S. Ex., porem, não o fez; Iimi· 
tou-se a dizer nas suas emendas-suprima-se 
n art. tal, s·~prima-se o §tantos. Mais nada; 
e entreta.nto a commissão poderia açceitar 
algumas das suas emendas. 

Demonstra largamente a necessidade de 
manter os artigos cuja supressão foi proposta 
pelo no9re deputado. 

Termina fazendo um appelloà Camara,para 
que adapte o projeto ora em discussão. Tra
ta-se da tranquillidade publica desta capital 
que não póde continuar a ser o theatro de tã~ 
repetidos crimes, de tão repetidos assaltos a 
vida e a propriedade. . ' 

Acredita. que a Camara não se ~emorara 
em converter em realidade esse projecto, que 
se impõe como uma providencia inperio...<ao e 
urgente. 

O Sr. Urbano Marcondes
Sr. presidente, ped.í a palavra sobre oprojecto 
em discussão para apresentar uma. emenda 
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substitutiva por mim a.ssignada e por outros 
eolle,noas da bancada fluminense. 

capoeiras que forem eneontrados e como tal 
pr·oceoss.'\dos na Capital Federal. 

Sala. das sessões, 28 de setembro de 1892. 
-Urbano Go1t~êa.-Oliueira Pinto.-Cyrillo 
de La mos, 

Os autores do pro,jecto n. 151 foram infe
lizes na escolha do local para uma. colonia 
eorreccional, no territorio do esta 1o Rio 
de Janeiro, porque nhi não existe 1~0 ~1• que 
se preste a servir de deposito para os crími- o Sr. Manoel Caetano sabe que 
nosos do Distdcto Fetleral. os orçamentos reclam(Lm a a.ttenção quasi ex-

A ConstituiCüo FeU.erl\1, Sr. presidente, de- clusi nt da. ca.mltra e submette-se a. esta ai
termina que ~s proprlm ~n.cionaes q~e nã? igeucin., que reputa aliás muito justa:. 
forem necesso.rtos n.o~ !lervu;o~ federnel:', ou IL Dlrti. pouCilS pa.la.vras, que bastarao para 
União, se,jn.m cntt•egue~ no~ estudo~ ontle es· justificar 0 seu voto ao projecto que se dis-
tilo sl~uo.~os. _ . .• 'cute. 

O D1str1Cto Fedor~~~ nlndn nt1o u n. Um)tO· vota contrn o projecto, por considerai~ um 
De~de a proc~unttÇILo tln Hcpuhllc1t 1~tn ltq)r' ml!oRo n.tt.cnt!tdo contra n. liberdade. 

n. Fcdernciío nno cncnnt.rou nttlhll\tlo \mrn ~li Qun.ndo (1, lo! de 20 de setemhro de 1871, a.t
no. th.zendn. dn Bo1t Vl::tlt dn P1\r1Lhy >ll.: foi tendendo ú.s reclamo.çües sociaes, revogou a de 
ncce:!so.rlo que ~e promulgn~~c 1~ lei rlu orgu- 3 de c.h·~omhro de 1841 e estabeleceu os cn.sos 
nisnçilo do Ol~trlcto Fcdot•o.\ pnru. q~e n. Vttl• de prlslí.o mm do flagrante delicto, e antes da. 
do.de policln.l do lnventol' de~s:L _lden. ncho.s~o culpo. lbrmn.do., não muito bem recebido foi 
de ~?m n.viso cren.r no tert,:ttoriO do estado 0 art. 13, quo permitte o. prlsã.o preventiva 
do R10 uma. cn.sn.. de correcçao.pa.ra os Y~~· nos casos e com as lbrmn.lidades que men
bundos e co.poetras üo anttgo mumc1p1o cíona a lei rclerida.. 
neutro. . . Entretanto, nos tempos luminosos da Repu-

O collega. gue me preced~u a.ttrtbu~u-me blicn., o congresso Nacional trata. de ~tab~le
á._preoccupar:J.o de ca.mpanar10 o. apresen~- cer um meio compressor contra. o mdadao; 
r;ao da. emenda. que vou ter a honra. ~e e,n~r trata de reviver leis revogadas por assem
i\ mesa; pois bem, decia~ (],Ue nao e SL! a bleas IJatrioticas. 
preoccupa.ção de campanarw, e tambem o m· . G t' 
teresse geral da nação é o zelo pelo respeito a 0 SR. Fi!-ANÇA C~V ALHO- aran lffiOS 
constituição. ' todos os me10s de deieza, tanto_ que ha re· 

O nosso principal intuito e, respeitando a curso de sentença. e penas combma.d...s. 
Constituição, acatar a autonomia do estado O sa;. MA.N~EL CAETANo-Estas. ~lonias 
do Rio de Janeiro, e evitar os ft·equentes con- correcctonaes nao teem outro fim smao esta· 
:fiictos de ,jurisd.ic~, que p9dem se dar em belecer ~ presão odiosa. contra o cidadão •. 
consequencia das 1das e vmdas no nosso No cod.igo penal ·moderno encontram-se 
territorio dos agentss polieiaes· e mais auto- Ilenas gradativas contra os vagabnpdos e 
ridades desta capital. todos os IJerturbadores da ordem publica.. 

Que os vagabundos, desordeiros e capoeiras A nobre commissão entendeu que esta.s penas 
do Districto Federal fiquem no seu territorio. não b~sta.vam. . _ 

Eis a emenda: Como, entretanto, antes da apphcaçao das 
Co N · nal d •~. disposições da lei penal, antes de conhecidos 

O ngresso ae1o ecre~.<>. . os seus effeitos, já. se trata de .reformar 
Art. 1.0 A crea.ção de uma colorua. correc· aquillo que ainda. não se executou~ 

cional em um estabelecimento na lll1a do Go- -Pois si o Codigo Penal não produziu os seus 
vernador adquirido com o :pro~ucto da venda e1l'eitos necessarios, como ja se trata de re-
da fazenda da Boa. Vista na Pa.rahyba do Sul formal-o 1 · 
para correcção, pelo trabaJbo, dos vadios. va- Que desconfunça. tem porventura. a Repu- · 
gabundos e capoeiras que forem .encontrados blica contra os cidadão5, procurando estabele-
e como tàes processados, na Ca.pltal Federal. cer colonias penitenciarias~ . . .. 

. vem à mesa, é lidá, apoiada e posta con- Ate o illu_stre_ deputado qu~ volt~· do exilio 
juntamente em discussão a. seguinte pa.r~ce P3Lrtidmo desta pressao odiosa. con~ra 

os culadaos. 
EMENDA AO PROJECTO N. 151, Ü orador, no seU espírito liberal, não tem 

outro recurso sinão q de repudiar o projecto · 
Art. l.G o Congresso Nacion~l decreta; e a emenda. qua sem duvida. alguma oppoem· 
A creação de uma colonia naCional na llha se aos principias liberaes do paiz. 

do Governador, em um esta.belécimento ad- 0 SR. FRA-NÇA. CARvALHo-Garantimos per-
quirido pela União, com o producto da -..:enda feitamente todos os meios de defeza. · · 
de· proprio nacional «Fazenda da Boa.-VIsta ~ O S". u ;NO..,. C· ......... To-A ·grada. ... ~o·d." 
e:dstente na Parahyba do Sul, para correc-• "" .1.1.14 ·=- ..... ~ ...... , ..,.. .. 
çiio pelo trabalhQ dos . vadips, vagaoundo;; ç pena está. estabelecida no .codi.go pena.l. · · 

• . . • ' . J • • • ~ - . ':"" • 
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Porventura as penitenciarias, quer da chefes de policia, por melhor intenctona.dos 
Capital Federal, quer de todos os estados, não que sejam, praticam a.rbitrios; ora,· arm~os 
~taw para os correctivos do individuo ? com esta. 'lei oppressora, onde não irão elles 1 

A pena tem por fim corrigir e emendar o Além distú, os vagabundos e ·capoeiras de 
culpado. A emenda do culpado se póde fazer que tanto se falia, aos qu!Lils o orador. não 
com uma penalidade e a penalidade se deve defende, porque não os conhece, nem a. elle~ 
fazer com a proporcionalidade do delicto com·- esta ligado por laço algum de syrnpathia ; 
mettido, mas não com excessos. vagabundos e capoeirns, depois de 15 de no~ 
· Como se :fa.z uma penalidade desta ordem, vembro, o orador nã.o sabe si os ha mais por 

esta.belooendo um arbitrio compressor? aqui, porque os antecessores do actual chefe de 
Pelo systema penal e pelas leis complemen- policia encarr~aram-se de povoar Fernando 

tares do codigo penal, temos as penitenciarias de Noronha e outros pontos conhecidO!!. 
estabelecidas, na.squaes ha trabalhos divididos Onde estão, portanto. os va.gabundos, onde 
segundo os sexos e as idades dos cidadãos de- nstá esse martyrio de que se arreceia o sobre 
tidos. deputado ~ 

Que necessidade temos destas colonias cor- Os nobres denutados não conhecem os ef· 
reciom!.es que se quer instituir entre nós ~ feitos do codigÕ :penal? Como querem já, re-

Sem duvida alguma. e este o meio de crea.r vogal-o substituindo por outras leis 1 
despeza.s improtlcuas, quando alias se cortam Pensa que o art. 3• é contra.dictorio porque, 
ordimados de empregados publicos e procura- dizendo que deve ser punido pela junta., diz: 
Be diminuir outras despezas de maior van- que o juiz arbitrará, etc. E' singular. 
tagem 1 Senhores, o codigo penal estabelece o ma.· 

O codigo penal, com todos os seus e:ft'eitos, ximo, o mínimo da pena. ; entretanto a. lei é 
regularmente applicado e conscienciosamente arbitraria, dá ao juiz o direito de applicel-a. 
estudado, fórma. os melhores meios e os me- como entender ; por consequencia., desde que 
lhores correctivos para punição dos indivi- elle a applica um dia, uma hora, dentro dos 
duos. limites maximo e minimo, tem arbítrio legal. 

As penitenciarias espaçosas podem compor- O illustre relator da commissã.o ha. de con-
ta.r numero triplo. cordar que é arbitraria e excessiva a attribui-

Não se póde armar a Republica nascente ção que se dá ao juiz singular, entidade des
destes meios que a antipathisam deante do conhecida na lei que pretende ~a junta se
coração brazileiro. Por isso. o ora.dor mani- melhantea correccional. 
festa o seu voto contra o }lrojecto e fal-o con~ Mas, qual a junta, si" temos o tribunal cri· 
vencido de que esses delictos são todos pre- minai, ojury,que pune o delicto.que te~ esta 
vistos no codigo penal e punidos pelo tribunal funcção dada pela Constituição ? 
correcional. Por consequencia, ha desvio jurídico. A 

Não ha. necessidade destes meios correccio- commis ã.o não teve criterio juridico para 
naes, nem da interferencia da policia na vida encaminhar-se neste processo, que sem duvida 
dos. cidadãos. porque amanhã as reclamações ha de atiral-a aos mares tempestuosos, 
virão ao parlamento contra o arbitrio que Vejam-se agora os argumentos do nobre 
a policia possa. porventura exercer despotica· relator da commissão. 
mente contra os cidadãos. Disse o illustre relator que a. emenda do 

O SR. FRANÇA. CARVALHO dà um aparte. nobre deputado, Sr. Milton, se refere a peni-
tenciaria, etc. · 

. ·. O SR. MANoEL C..u:rANo diz que não conhecê o Ora, em seus e:ffeitos, 0 a.ssumpto é 0 mes· 
_. ·.. chefe .fe policia; faz delle o melhor conceito, de mo, Oolonia correccional ou caga. penij;en

.· que é· digno· Mas, esta lei nã.o é para 0 chefe ciaria., o seu ~ e corrigir; e tanto se oorrige 
-· QepOlicia; ell.a vae ter um caracter perma.nen- na. casa de correcção como na.· penitenciariat . 

. te e amanhã póde ser uma arma de grandes porque correcção não consi~ mais do q· ue na 

. abusos contra.· o direito dos cidadãos. 
· ... · l' preciso que alei seja previdente: PT;~isão do individuo traz sem duvida a 

. . . Si ou~•ora., no regimen da lei de 3 de dezem· emenda do erro. 
· b.ro.. de _1 841 •. tivemos tantas reclamações por Por conseguinte. o fim do legislador à tirar 
· ~"Ul!8.das prisões feitas violentamente pelas au- da penitenciaria, isto é, fazer sahir dahio in
. · ;toridades; a ponto d~ não haver ninguemque se di vi duo punido. 
' · -:Presumisse garantido em sua liberdade e seus Na. colonia oorreccional. porém, os cidadãoS 

direitos ; como crea.r estas colonias correccio- vãQ soil'rer pena.s arbitrarias, vão ser reclu
.·-~ com todo o seu corte_.1o da. violencias ~ sos, vão ahi ficar o tempo que 6\pprouver ;. 

Este Ill'ojecto não é ma1s do que esta. fil.lta policia, que approu ver aos individuas que pu· 
. ~garantia. ~imtilada. sob a. ~pa. de C<?l?- d~rem governar, porque, desgraçadamente, 

ma.s corr8CClona.es. TQ!ios sabem que s. policia amda. no tempo . da Repu blica, esta pequena 
é exercida. -~m um cerro arbítrio .·e que os politic:a . nãó . está. abolia& de no_ssos ha.bitos~ 
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esiâ na sociedade, no nosso ambiente, no ar 
. que respiramos. 

Pelo projeeto, a liberdade do individuo va.e 
ftcar restringida; elles vão ficar subordinados 
6. nossa vontade; mas isso não póde ser o 
principio republicano; o principio do projecto 
não é compatível com a liberdade, igual
dade e fraternidade, promettidas a 15 de no-,. 
vembro. 

0 SR. FRANÇA CARVALHO- E a pena
lidade1 

nobre deputado em suas idéas cqntra os pe-
quenos delictos. · 

A polícia que tenha mais um pouco de tra.-· 
balho com estes indivíduos: o Congress() não 
esmoreça. com este projecto, a activldade e 
habilitações que revelam muitos agentes pg
licin.es na investigação de delictos, porque 
não haverá interesse em investiga_r quando se 
esta armado de uma lei que dá o direito de 
reter arbitrariamente a quem se presume 
criminoso. 

Terminando, diz que o art. 3• é uma pedrà 
O Sa. MANOEL CAETANo-Mas ha. a grad.a\40 de escandalo: como republicano, nã.o vota. este 

da pena. projecto que torna. a. Republica. a.ntipatica 
Quer o nobre deputado que se puna o ca- por oppressora, e, porto.ntõ, nii.o concorrerá 

poeira com a pena. de morte 1 com o seu Toto ~ra. tão odioso. tenta.tivo. 
Acha que 60 dias são poucos1 contra o. liberdade mdividual. (O orador c fe· 
O legislador brazileiro segue novos moldes, licitado pelo 81'. relatar d.a cammluao e por 

de a.ccorde com a. comprellensã.o social e en- outras Srs. dcznúad.os presentas.) 
wnde que a. punição deve ser proporcional a.o A discu83ào fico. adiada. por estar esgotada. 
delito. 

E' assim que se mandam avaliar os objectos a hora. · · 
furtados nos pequenos delictos para as O SR. PRESIDENTE designa. para a ordem, 
multas, etc. dos trabalhos da sessão nocturna de 30 a. 
· ·o nobre deputado acha. que o indivíduo se.,trtlinte materia: 
com uma pena de 60 dias não ficará corri- Continu(LÇão da 2~ discussão do projecto 
gido ~ n. 183, deste anno, restabelecendo a lei n. 
· Disse o nobre de_{)utado que a. medida e 3403 de 24 de novembro de 1888, com as mo·· 

·urgente e que é precrso punir os v~rrabundos di.flcações que indica., e :fixa o prazo dentro 
e capoeiras; mas ahi estão as penas, ° Codigo do qual devem os actuaes bancos de emissão 
Penal, os tribuna.es funccionando, o grande entrar no regimen desta lei. Autorisa o go. 
jury, o pequenojury; por conse..:,l?llinte, a poli· verno : a assumir a responsabilidade das 
eia. tem de entregar estes individuas aoo tri- notas dos que nã.o puderem ou quizerem sub
bunaes e a correção fa.rã. que a. socieda.de me- metter·se ao mesmo regimen ; a providenciar, 
lhore e os capoell'aS a que se refere o nobre quanto á substiuicã.o por notas de thesouro, 
deputado ~bem desappa.recer'd.o • . da.s que forem recebidas, e a rescindir o con-
~o se pode ~tabelecer penas. alem d~ tra.cro com o Ba.nco d~ Republica. para o 

~g~.. Este f~l .Prudente, gu_lOU·~e nos reso«ate do papel-moeda, limitado este á. SOm· 
prmc1p1~ ~~ dirmto mo?-erl!o, msplrou-oo ma actual e feito o resgate conforme aquella 
nesses prmc1p1os ya.ra a~plicaçao da.; pe~a.. _ lei e com os recursos annualm.ente · decr e- . 

W'ao se tendo-amda fe1to a. exper1encta, nao tados · 
tendo o codigo de hoje funccionado em todos · 
os seus artigos, por que havemos de votar Leva.ntn-se a sessão ás 10 I/2 _ hora~ da 
uma lei estabelecendo novas penas ~ noite. 

Quando se tratou desse a.ssumpto, o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro disse : nã.o que
remos aqui a. colonia. correcionaJ. 

0 SR. FRANçA. CA:R.vALHo-Mas nã.o com- 108~ SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DI )892 
ba.te ·a idéi. . 

0 SR. MANoEL CAETANO-Porque não quer 
no seu estado a colonia. · · 

·Porventura porque· ella é um instrumento 
do .bemt · 
·mo ; porque ella. é um instrumento de 

rancor. do odio, do inal. · 
E' · porque vê que. C!l individ~vs IJUii~dos, 

que rétiram•se da pr1sao e de:p<ns necessitam 
voltar a e1la, já.·volta.m com a .~na,porque a 
~dencia.-é uma. circums~nc1a aggrava.ute 
a.nte o Cod.igo ~nal. . . . . . 

O reincidente so:trre maior pena.lidade, .que 
repetindo-se, dlt.l'á. Q re1ultãdo que deseja_ o 

Presidencia do Sr. João Lopes 
···;. 

Ao meio-clia prOcede-se á chamada; á quh:f. 
respondem os Srs. JoãoLopes.Antonio .Azeredo, ·. 
Atha.yde Junior, Joã.ode Avella.r, Carlos Can1- · 
:POS, Uchôa Rodrigue:s,lndio do Br'-zil; Ca.ntão\· .. 
Pedio .Chermont, Matta B&cellar, Au,gust.Q 
Montenegro, . Costa. ll.odrigues. Cs.si~ J~ 
nior, Anfrisio Fia.lho; . N~éil'à P~ 
Pires Ferreira., Martinho Rodrigue$. ·Freda. 
rico Borges •. José Bevi)a.qlia, ~ .Ba,r~; , 
Epitacio,Couto . cattaxo, Sá Ándi-àde, Retwn- : 
ba,Tolen:tino de carvalho. ~()&lj_'Q.ini Pehlain- ·. 
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buco, Juvencio de Aguiar. André Ca-valca.nti, ves, Domingos de Moraes, Costa. Junior. An
Raymundo Bandeira,Pereira.de Lyra, João de tonio Prado, Cincinato Braga, Urbano, Gou
Siqueir-•, Luiz de Andrade, Espírito Santo,Bel- vêa. Victorino Monteiro, Assis Brazil, Thoma~ 
larmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Oiti- Flores, Rocha Osorio e Fernando Abbott. 

· cica, Rodrigo de Araujo,Pa.uia Argollo,Tosta, E' lida e a.pprovada sem debate a. a.cta. da. 
Seabra, Zama, A.rthur Rios, Garcia Pires, sessão anterior. · 
Marcolino Moura, Santos Pereira, Severino 
Vieira, Milton, Leovigildo f.?ilgueiras, Barão O Sr. Epitacio Pessôa (paYa 
de S. Marcos. Prisco Paraíso, Manoel Caetano, uma ~;cpliCQ.çcio pe$soal)-Sr. t~r~idente, tenho 
Francisco de Mattos, Horacio Costa., Nilo Pe- nec !SSidad61 de rectitlcar uma. parte do dis
canha, Urbano Marcondes, Cyrillo de Lemos, curso pronunciado hontem pelo nobre depu
Oliveira Pinto, Virgílio Pessoa, França. car- tado por Ma.tto Grosso, o qual vem publicado 
valho, Luiz Murat, Baptista. da Motta, Erico no Diario do Oorurrc1so de hoje, discurso que 
Coelho, Lopes Trovão. Jacques Ourique, Tho· não foi apanhado fielmente pelos Srs. tachy
maz; Delftno, Badaró, Paáfico Mascarenhas, graphos, sem duvida pelo sussurro que se 
G~tbriel de Magalhães, Leonel Filllo, Chagas notava na. occasião em que S. Ex. o pr~ 
Loba.to, Alexa.ndre Stockler, La.mounier, Ai- teria. 
varo Botelho, Gonçalves Chaves, Americo O trecho n. que me refiro é o seguinte: 
Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgeneio, «O 8!", Antonio A;ercdo-Perdoe-me V. Ex. 
Aristides Maia, GonçaJvt>,s Ramos, Carlos das Si ha n<!ste recinto quem menos de"a ao !JO'IlerM 
Chagas, · Domingos Rocha, Costa Machado, do marechal Floriano Peir.colo e quem mais o 
Francisco Veiga, Domingos Porto, Ferreira apoie sincera ~ desinteressadamente, e quem 
Pires, João Luiz, Glicerio, Cesario Motta Ju- neste mome11!o occ?,tpa a tribuna. 
nior, Moraes Barros, Mursa, Paulino Carlos, O Sr. Epi.tado Pessoa-Protesto,poYque 111.io 
Alfredo Ellis, Almeida. Nogueira, Brazilio dos reconheço em V. Ex. mais altivez do que em 
Santos, Leopol~o de Bulhões, Alves de Cas-- mim. » 
tro, Caetano de Albuquerque, Marciano de Ora, Sr. presidente, pelo modo porque estâ 
Magalhães, Fernando Simas, Lauro Muller, redigida esta parte do discurso do nobr-e 
Schmidt, Pereira da Costa, Julio de Castilhos, deputado, parece que eu ésta.va. disputando a 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Homero S. Ex. o papel de mais sincero e desinteressado 
Baptista,. Ca.ssíano do Nascimento e Demetrio deFensor do governo, quando entretJ,nto não 
R.iõeiro. aspiro esta honra, e estou muito satisfeito 
· Abre-se a sessão. com a minha. posição de obscuro membro da 

bancada opposicionist.a. Deixam de comparecer com .cau.~a partici-
pada os Srs. Paula Guimarães, Fleury cura.. O SR.. 0ITIC1CA,-Muito saliente. 
do, Rodrigues Fernandes, Henrique de Car- O S&. PmEs FER.REIRA-Uma opposição bem 
valho, Nelson, Justiniano de Serpa, Jose Ave- orientada e um bom apoio. 
lillo, Gonçalo de Lagos, NMJcimentà, Al'mino 
A1fonso, Miguel de Castro, A.morim GarCia, O SR. EPlTA.cro PESSOA-O que se deu foi o 
Pedro Americo, Rosa e Silva, Gonçalves Fe!:'· seguinte: o nobre de:putado procurava inno· 
reira, José Mariano, Annibal Falcão, Meira centar o Sr. Vice-Presidente da Republica da 
de Vasconcellos, .Joã.o Vieira, Pontes de Mi- responsabilidade que lhe cabia, por ter publi· 
randa, Euclides Malta, Ivo do Prado, Oliveira cado as razões da não sa.ncção do pro,jooto de 
Valladão, La.a.ndro Maciel, .Felisbello Freire, que foi autor o illus'trado representante da 
Augusto de Freitas, Francisco Sodre, Novaes .&.~.o _Sr. Severino Yieira, fora do prazo 
M 11 F · constitucwnal. e defendia-o :fu.zendo saliente a 
. e o, onseca e Silva, Fonseca Hermes, Vi· responsa.bilida. de pessoal do ex-ministro. do In· 

rmto de Medeiros, Mayrink, Antonio Olyn-
tho. Matta Machado, João Pinheiro, Pa.lleta, terior Dr. José Hygino.pela antedatado veto. 
Adolpho Gordo, C~tl'va.lhal, Angelo Pinheiro, Nesta occasião eu disse em aparte a s: Ex. 
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Julio de Mes- que a responsabilidade pessoal do Dr. Jose 
quita, Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gon· Hygino nã.o eliminava a reslJonsabilidade le-

-Çalvesd.aeerda Coutinho e Menna Bli.rreto. gal do Sr. mareohaJ. Ftoriano Peixofu, ao que 
. me respondeu o nobre deputado que eu esta-
. ·Deixam de comparecer sem causa pa.rtici- va no meu papel, accusa.ndo o Vice-Presiden· 
pa.da os Srs. Dionysio Cerqueira, Sebastião te da Republica.. Retorquí·lhe ·então que me 
Landulpho, Pires e Albuquerque, Manhães assistia o mesmo direito de dizer que S. Ex. 
~rreto, Alberto Brandão, Fróes da Cruz, .Al- estava no seu papel fazendo e: 4efesá. do g~ 
crndo Guanaba.ra, S&mpa.io Ferraz, Furquim verno. - · 
'\Yern~ck, Jesuin.o de·Albuquerque, .Vinhaes, O meu illustre collega. expliéou~me, em 
Figueired_g, Jacob da. Paixão, Ferreira Bran- tom energico. que defendia o Sr .. Floriano 
CU._o, -~Senna, Fe~eira. Rabello, Monteiro Peixoti:J, mas o :fu.zia sincera e desin~a-

:-;t~:§~'Vli;.~O-Prada Junior, Lopes Cb.a.- . mente. · 
~~~- .. -. - ·. . .. . . . 
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' Como pessoas estranl:as às relac;ões de ami- l'-"a.li~r-se desde que a ('.(Instituição dispõe 
zade que exi•tem entre mim e o nobre dPpU- expressa.mente que. não vetado o projecto no . 
tado por Matto Grosso pud~ssem d"scobrit· prazo l~al, elle serti. tido por ~o.nccionado e se 
nesta. pllrase·a otlirmaçã.o indirecta de que a con Vt'r erá em lei da Repu Ui-. a. 
minha oppo~ição não em sinc~ra e dem;te)'P>·sa- Eu disse naqueUa occasião que era · muito 
da, levantei-me ptwa protestar contra ella c ronlu·chla a doutdna criminal, em virtude da 
disse que não reconhecia no nobre deputado qual não se verifica a tentativa criminosa 
por Matto Grosso mais altivez na , tl~fesa do I]Uando silo at,soluta.m, ·nte inefficazes os meios 
governo quanta eu tinha na opp .. siçào que lhe 1le qu'~ se serve o CJgente ou quando lia para 
movia. elle <.~bsoluta impossibilidade de o.ttingir o fim 

E' isto o que desejo que fique consignado a que ~e propõe. ' , 
nos annaes. E de ll\tto, a theoria que ligeiramente ex-

Agora, Sr. pre<:idente. já qu: estou <'Om a petHLi sobr·e o asmmpto, c llPje victoriosa. no 
palavra. permitta. V. Ex. que de !tlgumas ex- espirHo de todo~ aquelles que se dedicam ao 
pli~es sobre as pahtvl~ts qul! hontem pro- e,;tudo do rlit·eito e tem sido brilhantemente 
feri a respe1to dessa questão nn. !toro. do expe- tle.<:en volvida e .iustific;ula. pelos modernos es· 
die:nt~. •·riptores allemães e it:tlianos como por emi· 

Ho,je, quando entrPi n<~. C:1marn., di~se a um i uentes pro~e.-;sores na~onaes. . _ . 
illustre coll·•ga., re. fet·indo-me ao incidente que I ~ tenta.tt va. ca1-actertsa-se_ pela m~nçao se
se lê no Dia:rio do c0 ,,g,·t!.'.'O, e '" 'iue <\::<tbo ~~uda docomrço de e_xecuç-..w d? ct·~me que 
de alludir, que eu era acttmlmente um dos nuo se con~_uma pot· c1rcu~stanc~as mdepen-
mais devotados defensot•es do "OVl!l'DO. dl'ntes da vo~~de do dellnquen.e. ~as para 

"' . que po~a extStir o com• ·ç>.o de ex;-cuçao de um 
. O .ss.. PIRES FERREIRA- Como bom oppost facto, é preciso qu este factos ·ja. possível de 

ClOnJSta. tonsummação ; é abmrdo dizer-se que houve 
O SR.. EPITACIO PEssoA.-0 illustre deputado <'OmPço de reaJisa.ção de um acto, qui!.ndo ·o 

a qu·'m me dir gi, comp:·ei;endeu-rne mal. ·cto é em si mesmo irrealisa~·ei.. · . 
acreditando que eu m•· referia ao diSCUl''O Ora, si o indivü!uo se serviu de meios a.bso
qu·· proferi hontem, e aproveitou a o rasião lutam nt· ina.ptos par<t a pt-ati;:a do d!llicto, 
para extranhnr que eu me tivesse esforçado como se pôde affirmar que, ··om es~es mesmos 
em fazer a. defesa do g-overno, · rocurando d··· m~ios, elle inic-iou a execução do crime ~ Se· 
monstrar. perante a camara, que não havia melhantemente, ~i o criminoso visa um fim 
responsabilidade criminal da parte do Sr . Flo- que jámais pode1·.i. !"€alisar, ainda que elle se 
riano Peixoto, na questão do véto, desde qu sirva de meios adequados, como Se póde con
se lhe quizPsse attr·.buir a intenção de elimi- ceher. sem absurdo. que elle tenha consegui
Dai' da nossa. coll'cção de leis um projecto, do iniciár a: pra.tica desse (:rime imprutica vel ~ 
que já era lei, por não ter sido votado no E' evidente, pois, qu·e .sl o deliuquPnte só 
prazo consti:ucional. dispõe. para a rea.lisação do crime. de meios 

A este re~peito preciso a.dciuzir umas l geiras com os quaes é matedalmente impossi vel che
considera.çõ s, no intuito de provar qu<: o meu t-'ll.r á ~ua consummação, oú si e impos.-'iv·-1 em 
fim, naqut-lla oc~ião. não foi defender o si mesma. a reali~ do facto criminoso que· 
Sr. Vice-Pre.<:idente da Rt>publica dequatquer elle tem em vista; deixa. de existir a tenta· 
responsabilidade que jutg-as.>em os · nol>res tiva. no valor jnt·idico da. expressão. por falta 
deputados caber-lhe po1· aquelle facto ; ma.• tle um dD-3 elt~mento~ que a ctwactei·i~m. 
simpleSmente defender uma theoria ded.reito S2nro que os estrei·os limi es de uma e:x:pli· · 
criminal que vi a.qui contestada por ar- caçao p:·ssoal não comportem maior desenvol
gumentos erroneo ; e que digo-o com pezar. v •• e• ·to tio assumpto; posso, porém, :figurar 
causou estranheza_a alguns deputados, enke ~ous e::;;emplos muito rt>pet.idos pelos crimina·· 
os q.uaes o illust,re collega a qmm ha_p~11co' hstas, pHra ser melhor ~mvr.elleo!iido. 
aJludi1 qr.e ta.xou-a de exdrux .. la e.orJgmal Supponha·se que um mdlVlduo lança ·um 

Disse <'U hontem que attríiJUir ao senhor pouco de assurar, que acredi:a ser arsenico, 
Vice-Presidente da Republica. como uma ten- em um copo de vinho que uma pec:sóa.. tem 
tativa criminosa, no sentido verdadeiro da de beber mais tarde. Ingerindo o vinho com o 
expre~sã.o, o intuito de eliminar uma lei vo- nssuc.ar que é uma substancia inotfen~iva, 
tada pelo Congresso, por . meio de um veto nafla sotfre a pessoa. em sua saude. • . 
fóra. do prazo· cvnstituc:onal, . era contrar·lar Houve aqui uma tentativa criminosa, isto é, 
conhecidos principies do direito criminal. em hQu ve o comrço de execução de um homicidio 
Tirtude do:; quaes liã.o se concebe a tentativa que não se consurnuu po1· circumstancias in
quando o meio empl'e{,'ll.do é . inefficaz ou o eptmdentes d:~o vontade do .ag;:nte 1 .Evidente-· 
fim desejado éimp()ssivel. No caso-em questão mente nw, porquanto ·não se pod.a. começar 
o intuito do Sr. mare·hal Floriano p · ixoto, um envenenamento com substan:ias inteira
a.ttento o meio empregado; era impcissi.vel de ·mente destituídas de propriedades venetlca.s. 

·cnmar&v: :v · "·\.· ,. · ' . aí'· '~ -:-
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. O Sa. OrTICICA-E neste ca.~o o accusado obscura .e attentatoria do novo direito. Com 
teria o direit.o de ne.,<rar a sua intenção de permissão da :..;amara, o orador tomará ~ .li
commetter um crime. •berda.de de lembrar certo::; pontOs do direito 

o sa. EPITA.Cl~ PESSOA....- Sem duvida ; em re~o â emend~ que com"~te, ~ão.só 
quanrlo ajustiça. publica o accusasse de haver ~ostr~~do_o _que ,·ra a. JU~·ISpru.dencla a.ntenor 
querido assassinar aquelle individuo, elle a Con8t:tmçao da Republica, como a que de;re
teria o direito de a.tllrmar que não fôra este o se segUir de futuro· 
116u intuito. No período anterior ã. constituiçã0 JlOlitica. 

Eis aqui a inefficacia absoluta do meio cara- do extlncto regimen, as minas e os veeiros 
ct.erisando a inexistencia. da tentativa. de ouro ou de qua:quer metal ou mineral, 

O ~esmo se dâ. com a impossi!Jílldade do eram direitos reaes, segundo o. doutrina. da. 
1lm. . Ord. do Liv. 2", de varias alvaras, decretos e 

Si um individuo desfecha. uma arma de fogo cartas régias. 
110bre um homem que está. morro, mas que Depois da. constituição da. mona.•·chia. bz-azi
elle acredita estar adormecido, commette uma leira. os direitos rea.es ou bens da corôa passa
tentativa. de homicídio~ ·Não ha quem ouse ra.m a.o domínio do Estado. As grandes coa,., 
afilrmal-o. Seria. a.lJsurdo, seri:o. até ridículo ti'Oversia.s. diz o or-ador, sw·gir-.un quando 
admittir·se o começo de execu~ de um ho- tratou-se de sab?r si as minas estavl).m com
micidio.sobre um ca.da.ver. prehendidas entre ~es . c.:umpre dizer qu~ 

O. mais que se póde admittír. oomo fez o nunca. a controveorsta. se estabel.eceu- eD:! 
codigo italiano, ê que factos desta. natureza re.lação as rnina.s encontradas nas t,err~ pu
oonstttuam delictos sui gen.erís, mas aun,.a blica..o;;, quer devolutas, quer vendilf_as depoiS 
lima. ten~•iva na significação propria. e espe da lei d~ 1850 ; sol.re a.s existentes em wr re
cia.l· do. se'! co~eeito jurídico.- no~ pa.r~rculaz:~s é_ que versou com_ grande 
. ' O meu mtlllto hontem ·<n mostrar a ver- a.n1ma.ca.o a. d1s··u~ao entre os escr1p~r~s e 
d.a.de dessa theoria, já consagrada em alguns mesmo .. ntre os mestrt·S nas academiM. 
oodigos, e ensinada pelos e~criptores. Si ha De 1824 até 1856 lliversa,s port,rias, decl'et()s 
qtt"m deVa. mostrar estranheza, sou eu. por e consultas afll.rma.r~m o re!1peito a própria, 
ver qualifkar-se aqui de .exdruxulas e origi· d.a.de individual, ficando as explora!iJes. em 
na.es doutrinas que dia a dia· vão ganh~ndo ter~ part1culares de~ndendo do livr~ con-
:terreno nas-legislações positivas e que já. não sent1m~nto dos pruprietarios. · 
forneeem assumpto. á controversia dos crimi- . Depms dessa pba~e, a ad.ministra.ção fQi IQO:-
nalisw. (Ml.ito bem.) difica.ndo as praticas, até .Qu~ chegou.-se.a.o 
· ultimo period.o, no qual o governo con.cedí& 

ORDEM DO DIA per-mjssão ao dono de UR:~a fazend.lt! ~rá · ~
pl?l"&r ouro e outros nrineraes e.Ql.suas pro
pnas terras. Ao acaso, o orador cita. o d~to 
de 9 qe ja.neiro de 189l, que permjttju ao 
bacharel Antonio Cesa.rio de Fa.ria Alvim ex
plorar minas de ferro e ou~roS m.in~t:,~.es, e)Ú 
te!r&S de su&- propl'ieda4e, no m~ni~ipío de 
V1çosa.. no esta.do de Minas. 

O SJt. PltJSID~, -+ Não ha.vendo a.inda. 
m,uj:u)ro para. se prooe<Ier & votação· indica~a 
~it!. · oj.-d,~ (}o dia, ~-se às ~ateri<~.s em 
discussãO. · 
: · C!>~~~nu!l&íio. da :?-• discussão do projecto 
n. 19;?; tl~ildo a de$:peza. 4o Mi.ilisterio da. In
l);g~~~. V•~Çã.o e O.Qra.S PubJicas para o ex-
tJ.'I#i9 d.e l ~!ffl. - · 

O ora4or nota. que as tendencias da. M.mi· 
nistração el'àm todas l'estri~tiva.s, e só assim 
se explica o decreto de 29 de março 4~ .1890, 
que declarou intra.nsferi veis as ooncessões de 

· O $r. }J~da.ró diz que, como rep~ la.vra de minas e de exploraçãj) de terrenos 
sent.ante do esta.do de Minas Geraes, vem mineraes, por títulos d~ com:pra. e venda ou 
oppor-s~ ã. pa.··sagem da. s ·gninte emeri.da.; quP. permuta., antes de ex~::cutados tr~~obu.lh()S eife-
e..o. or>;am~nto do Minist rio de Industria.. cti vos de mineraçãq por mais dt! um .&~no, 
Viaçi , e Obra8, Publicas oifi!rooeu. o seu col- dependendo sempre de consentimento do go-

... lega_ de rep~~t~.. o illw;tl'e Dr. Antonj.o verno a transferencia. · 
. Olyotb.o. Diz. a. emellda,; ~Emquanto nâ9 for . A concesSão, diz o orador, dividia-~ em- duas 

'Votada pelo. Oô:ogmsso a lei ~ndo a pr(l-~ .. disti.nctas: a. primeinl. CQn.Sisti~ Dp.. ·ex
~rieda.d.e e ~- das mmas, fica. o ~yerno pio~ e ver~~ de.j~d~ ~ tp.jnas, e 
Executivo aut.llr~ a. ultimar as CQneessões a segunda. no la.vral...a.s, Estavam as consas 

· pnra. exp~. cu,W andamento 1l.cou intet· nes~ ~ la.d.o qul!-ndo 1womwgou-se a. Con~ti
~pú;l~ por fu:lq.._ dess.a lei., em virt:ode da. t~ição.d~ ~ de fever,1il'Q de 1..891, a q~_a.l diZ 
~- consüt.UCJOnal. :.· np art. 64, qu.epeft.ence.a ·Ms.e ta to• ,g - i1·~ 

Com o JOe!Speit9. ~.~a. qu~ o ~doi' vp~ ,, t P.rYtr..< "e'D_., was . .<#~~ .. n.o~ seu• rs.,pectif)iiS 
_ _,_.--_u_ ®U•• ~ qu~ _ce.~ ~~ lfij~ J::f!f.i.tfJri'J~~ .e nQ art.. 12. §; 17;. qpe.t;S, inirws · 

: ·~~seu espmtoa.leitura. desa.emencb._ perti'IICem t1.0i.pr~s ~~o.~ •. :~l"~JS a• 
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limitaçíJ•1S qw; forer11 estabelecidas ptlr lei a e•t soli, rlo>~inu.( est creli et in ((!ro'rom. Por 
bem dA e:r.p:rm<r;ao dtw~ ra ·•lo rle in' f1j tri'• · este principio adiudicava-se ao· dono da su· 

O ora.dor não ene·1ntra nenhuma antinomia perficie a propriedade das minas . de . to!}B. · 
nestes dous artigos con>titucionaes. O art. 64 especi3 que se encontrassem no fundo de·suas 
referindo-se a terras devolutas encabeça no terr-as. • 
do!llinio dos ':'!Stados as mina.s que se possam O codigo de Napoleão no art. 352 repro· 
encontrar nessas terras, e a respeito das dudu o direito roma.no, declarando que. a 
quaes ·eues procederão nos termos da;s leis que propriedade do solo leva comsigo a propri~-
estab?lecerem. dade .da. região superior (-creii ), e . da região . 

A tradição jUl'idica tem muita. força., prin· inferior ( inreroruu~ ), o que qut>r dizer, a pro· 
cipa.lmente entre povos de índole conserva- prieda.d.e das riquezas mineralogica.s. . 
dora.. A concessão para la.vrar minas em terras 

Na jurisprudencia. anterior â Constituição pa.rticula.rl)s, em Fraoc;a, diz Demolombe, cori
republicana., a. entidade esta.do sempre se re- ~titne evidentemente uma. dcs~propria.ção por 
servou o direito ás minas quando alienava as utilidade publica.. que só se tolera. em consi
terras publicas. Ho~e. os esta.·•os, nas leis que derd.Çâo â.s r tqueza.s que podem ficar perdidas 
vão ela.bora.ndo sobr~ terrM devolutas. reser· com grande prejuízo da. nação. 
vam tambem as minas, os terrenos d.ia.manti- No conceito do orador, emquanto os estados 
nos, as font~s m.ineraes, etc. não detnrmina.l'em por leis especia.e! quaes·são 

E' o que o orador já. viu no estado que re· as limitru;fJeS que cumpre estabelecer em bem 
pres(·nta., onde existe . uma das mais sabias da. exploração das minas, mantem·se o qireito 
leis de terras que a.·nda se escreveu neste de propr'iedade ew toda. a sua plenitude, oã,o 
pa.iz. sendo licito a ninguem fazer ex.plo~s ~m 

O que pa.rece ao orador f.)ra de duvida é a terrmos pa.rti..::ulares, sem o livre consenti
coexistencia de dons direitos sobre minas no menta do seu dono. A. emenda.. que o orador 
territorio da Repu11Eca. combate dá a. entender que. a primeira ~rte 

Os estados, senhores das terras devolutas, das concessões está satisfeita, e que o que falta. 
reserva.m as minas quanio fazem a conce:~sã.o éa.utorisa.ção para.lavra.r as minasdescobel't38. 
de terras; ora, sobre essas minas elles legisla.- ·O Congresso não Póde mandar ulti.mar essas 
rã.o com ampla liberda.dl\, podendo ell~s mes~ concess5es, que não constituem um contraeto 
mos explora.l·as e lavra.l-a.s, como se tem feito feito e a.ca.bMo. O direito innovou na. especle. 
na Austria.. Ultimar as explorações era acto da a.d:mims· 

E cumpre nohr, diz o orador, que no es- tracã.o graciosa; att?ndendo ou não aos re
tado de Minas a lei de terras dispõe, que se' querimentos, o governo :tiro attenta:va. conts;a. 
rão reguladas a; concassão e exploração de rni· direitos. ~em venba algue.m, esqüàéido das 
na.s e wrenos diamantinos por leis especia.es. noções juridicas, fall.ar em direitoS adqui
Esta.s lei.< e:;r·~· não serão a regulamenta.- ridos. 
ção.da lei federal que se venha. a faz··r sobra Hoje o que resta. a esses individuaS é o ie-
minas, serão leis no sentülo substa.ntivo,como curso am proprieta.rios do sólo . . 
já dizia Bentham. O orador deseja_ que suas palavra5S6Iam ii"" 

Como tantas outras d.isposiçõe;: de direito da..c; principa.l:nente no seu e~o. anm·. de 
civil dese.stJ.'II.da.mente mettida.s no codigo po- c)rienta.r os proprieta.rios na defesa. de seus di· 
litico da Republica, o § 17, 2·• parte, do art. reltos inconcussos~ 
72 tem d,, ser regulamentado p.elos estadc•s. O termo ,,.intlS empre,"ll.d.ó pela. cOnst\f.úi"Ção 

.As limitações que se tiver. de impor ao é tão amplo, que nenhuma. duvilia se' pó(lerá 
proprietario das minas em beneficio da ex~ l evantar, si bei:n que até hóje não tivessemos · 
ploração deste ramo de industria., serão obra uma definição legal des8e· voca.bulo. · 
dos estados. A lei fra.nceza de 21 de abril de l8HJ;· no 

Tambem cabe aos estados nos seus· eodigos a.rt. 2•, considera 7ltmas as. massas de sub-, 
de· pl'OOOS!Io exceptua.r os casos em qu& o ci- stancia.ll mineraes ou fosseis encontradas em 
da.dà'o pôde ser preso sem cnlpa. for·mada, ftlão, camad.:l.s ou montes. · 

A União, o Congresso Federal só pôde,le- O codigo de mineração do' Chile, no art . 1°, 
gisla.r sobre. as terras .e minas. d~ propl'iedade dispõe que o estado é dono de toda.< aS' m1ri'a.s 
da.·meo1r:ria. un;ão, na. oonformHe.de do n·. 29do de ouro; prata, etc ; pedras precios&:~· e de
a.d . 34, da :on~tltuição . E.;..~ n. 29 é na mais substancias fosseis. · 
opinião do orador, uma li~it.a.çã.o ao n. 23 do O Sr .. Robustinia.no Vera, cOninian~ndó 
mesmo artigo, qn~ commat.eu ao Congres.;;o COI!l muita inteUigen.·ia esse artigo, diZ .que 
Federal a coul.'ecção do direito civil. A decla:- mina e um conducto subterra.neo, onde se·én· 
ração de que as. minas p~~tencem ao· dono· do coatra.m ein filão ou ca.m..a..i:as os met&es ou 
solo. é. um pMuc1pio ue direito civil; cuja. ·outra; q!l~lq:1er e3p>cie de .m.irierii. · .Stí~n:. 
Ql'i<t6Jn' !Mis tem.Ota é O~ -'' "eiOO romano,,. onde cia. fasstl, diz Q"" IiléSJ:rlo· eScriptot' · Q:(l í:lóili&'nno 
~n.n: :o . leiiUúí~:. ~ci.~: ~ :~m~· ·iidã·~~oo~ ~"'OS· ~-· mórpàbii>""· ~-
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· se·enoontram d~>baixodatPrra. em estado rni
··neral 'ou petrificad(•S, ainda que em sua 
origem hajam sido de natureza inteiramente 
distincta·da: que apre~entam. 

Sempre achou deflci~ntes as noções que os 
escriptores teem dado das min·'·'· mas parece
lhe que a v~i e nã.o a sciencia e f)tle deve dar 
-essa. definição. No sentido jmidico a. mina é 
uma creaçã.o artificial e inrlepend ·nte da na
tureza, fórma e situação dos mineraes. Con
fi'oni.ando os nossos m~.is antigos monumento~ 
jurídicos, de,de a Ord do Li v z· ate o de
creto d~ 26 de s tembt'O de !867, póde-:e ai-

. firmar que o voc~tbuto minas compMhende 
todos~ depositos não só subterrant>os como 
superfh-iaes, de qua.es~11e1· sul stancia.s rolida,. 
ou liquidas, de applkação the"apeutica ou 
industl'ial. 

Feit&s estas dPs:pretenciosas con~idera.cõe~. 
diz o orador, em rel~ção á emenda do seu 
companh&iro de rep1·esentação, pede á Ca
mara. pa.ra rej~ital-a. e pa.ra. f~zer ah.ruma 
co usa Pro beneficio da mineração, afi tn de 
que não continue a ser urna vel'dade dolo:·os:. 

·a phrase daqurlle no·a.vel estadista tio impl:'· 
rio. que dizia: Neste paiz a riqueza. dorm~ 
somno profundo sob os pes da. pobrea. aco.--
dada. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Gon~alves Chnves-
· Sr~ presidente, ouvi e acompanhei o meu 
illustre collega de deputação na impugnação 
que S. Ex. fez â. emenda relativa a conce.."São 
de minas. 

Eu, porém. Sr. presidente, levo minha 
· impu~mação mais lonl!e do que a contestação 

. de S. Ex. á essa. emenda. 
S. Ex:. a~u-a por inconveniente, por·que 

determina. um máo precedem e no corpo dto 
legislação lerleral., e prejudica. os grandes 
interesses, que se ligrun á exploração da 

· · indu~tria mineira, tão impo!'tante no el3tado 
d~ Minas Geraes. · . 

Mas, Sr. presidente, eu vou além, e1;1 com
bato a emenda., principalmente, como v1ola.
dora. da. Çonstituição. 

Os SRs. MANoEL F'oLGENCIO E :~1:". ··AS Lo-
. -:BATO.;_Apoiado. 

0 SR. GONÇALVES CHAVES- E' para e&le 
ponto que tomo a lib~>rdade .;c chamar a 
a.ttenção da Camara. dos Srs, Deputados. 

Sr. presidente. ê esta questão que me traz 
ã. tribuna., mi\o grado o meu estado .de saude ; 
mas, tratando-se do Ministerio de lndu~;:tria, 

. Viação e Obras .Publicas, e tendo eu percor
rido o trabalho da. illustre com missão· de 
orçamento~ rela.tiva.numte aos serviços de.~e 
!Diniste:rio, ha de me permittir a. Camara. que 
adduza. ·_algumas ob~ervações, ou antes que 
Aça. .. al~ reparos.~ em relai;ã.o' ás_mêdidas 

. ~w·pet& b~ oomm~. ·· 
·>~ .. . . . ''- . . - .-~. 

Sr. presidente, sou sectario da doutrina 
sustentada pela nohre comrnis.~ão de orça
mento. reconh ço que a economia é uma 
nece;sida.de impre,:cindivel, que nos impoem 
as ur~enc.ias do thesouro pu t,lico. na actuali
dade; m;~s divirjo qHanto á applicação dessa 
olou rina ull como e reJta pela. illustre com
mi ·são á d.versos serviços á cargo· desse 
minis•erio. 

C.ompreht>odo a economia na actualidade 
como um facto, que aff cta. a.ni"Rs dn tudo, o 
estado fina.nceito do thesouro publico; mas 
não po!>So, pHt-a. o fim àe equilibriir o orça
mento, l:'aC'riticnr o fu Ut'O do paiz; quero 
dizer: além das rigorosas reducções de dPspe
zas. que ~o um tllcto do pre;ente. ha a vida 
economica do paiz. que d.z r·espeito princi
palmente ao futuro, cuja. rPsponsab lidade 
trem~nda. pesa. sobre a actual geração. 
(-lp.iarl.os,} · 

Sr. presiflente. os dou,; problemas sobre os 
quae:l des ançam a riqueza e a gr ndeza tio 
.Hrizil, que por i.· ~o sobrelevam a torlos quan· 
tos pO>sam attrnl1ir a attt-nção dos poder~~ 
publi os.e~ped.dmente doCongresso Nacional, 
-os problemas da viação ~ do pov. amento 
do paz, prl'domimJm, ·sr. presidente, demodo 
a nfio poderem set• descurat.Ios, quaesquer que 
SE'jam a." nt-ceo;:;ida.des q<~e se laçam S!•nt r ·em 
relação a gest'io da fazenda publ"ca: é na 
acertada ,-oluçâo rlelles que a.s finanças publi
cas hã.o de haurir forças. 

Não comp1·ehendu, Sr. presidente, a dou· 
tr·ina dos no_brw d puta dos, membros da com
missãn rle ot·c;ameuw. quando, no tnter<·sse, 
alias patriotico, de 'quilibrar o nosso orça
mento, SS. f.Ex. prendem se simple~mente 
ás conveniencias do presente. esquecendo os 
~ranues interess· s i m prescmdi v eis e perma
nPntes do futuro nacional. 

Sr presidente, a doutrina ~ustentada p?Ja 
honrada. commis!lão, (perdoem-me SS EEx., 
e uma compa.raçã.o que me. occorre neste 
momento e que nada. tem de desrespeitosa), 
o proce.~so aconselhado pelos illustres mem
bros da commb~ã.o, asllemelba-se ao processo 
rudimen1alrlo ~elVll.e·em que, para colher o~ 
rructos. derrjba arvores. (Apoia tos e ~o 

·apo,ados). ' 
Sr presidente, fa.zPndo estas ligP.il'as con· 

~ideraç es sobre o pensamento cardeal que 
inspirou o bem elaborado trabalho da com
mis~ão de orçamento, tenho principalmente 
por. fim. referir-me ã. Vi~ão publica. do paiz. 

Entre as diversas vias de communicação 
awlerada de que l'Stá dota.da a União, todas 
ainda. em pro!*>guimento, V. Ex. e a. Ca
mara bem sabem que nenltum:tr ·presenta 
o papel, q11e- neniluma rep~esenta. os.L'Tall· 
d~ intere~ses nacionaes. que estão conft~rlos 
a·· estrada. , de· Ferro .·central, do Bta.zil. 
(.t~«dm d« daptCdg4tt:1ltt9W!f~) .. 
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E' preciso, Sr pre~i~ente, que a cama.ra. 
dos Srd, Deputados se convença. de que in· 
t~~esse3 da. ma.1or monta.. quer de ordem po
lítica, quer de ordem indu~Lria.l ou mais ge
ral deordem economica. se prendem indis
soluvelmente ao pr.>seguimento e ao ru
turo desta. grande via de communica.çã.o. 
(Ap. iado<.) 

Ella. S~. presidente, tem por fim. politica.
ment~. vmcular .os divE>rsos estados da. União 
e drma.r a homog~neidadt-! politica. entre 
o norte e o sul do Bra.zil ; ella t •m por fim 
resolvE-r a questão econo uita da. Repub:ica., 
l~vand~ o po:~:oa.m,nto, a riqueza, a prospe
ridade as reg10es centra.e:; do B--a.zii, tã.o opu· 
len~ment~ dotada: pela. natureza; é a.Ui que 
se hao d ! levantar os grandes fó:-'00 indus
triaes deste paiz; é alli qoe se ha. de estabe
lecer a p~ueoa. prop:•iPdade, para. ser~·ir de 
contra.~ á grande proprie.hl.d. ~ do I ttora.l, 
sujeita. á.<; PID rg ncia' de cris s a~rricola-< ou 
commerciaes; que ella si ba deestabel ·cer em 
contrapeso á graud,• lavoura exclusiva, pro
d~zindo si ni;:~lesmente um pr·oducto ; é alli. 
dtgo, que, aproveitando as aptiur"1es variadas 
do nosso solo e dividindo as forças pro
ductora.s, si ila de levantar a pequena. prll
priednd~, livre, intelligente, democr;,tica, e 
que é a. base du. · prosperidade de tod<lS as 
nações ( I poiattos ) 

Ora, Sr. pre~iden t.e, si todos e •ses interesses 
do ma·ormomento.tornam a E.<trada ole Ferro 
C-entral . do Brazil•eminentemente nacional, 
não p:>sso lei:Xa.r de fazer reparos· e repa.ro; 
pr·ofundo3, quando veJO o modo porque fJi 
tratada. esta. gr-.\nde obra naciooa.l pela illus· 
trada .commissã:> de orçament '· 

Prevejo que opposição viva.z,que contesta.
ção energica. rlevh oppor 3ll rune.-{to ~l vitre da 
ho:1rada. commissão. o illustt'ado repre;;en 
ta.nte de Mina.' Gerae~. que d~lla faz pat•te, 
tanto em defeza dos intere-!Se~ do nos.;o es 
tarlo, como do> da na.ção brazileira, represen 
tado:. nessa &.'tr'ada. 

Não ob<tante, o de>interE>..s~e . sinão a. pre
venção com que foi tratada a estrada een · 
tra.l, m<1.nlfesta.-se pela. cortdemn•t.ção que o~ 
illu~tres mernbrns d;~. comrnis ão de orca. 
mento la.n ;a.ram sobre a primeira via. ferre& 
do Brazil. ( lpo' rto.~ 1ladep·~t çã·, ni .,éir!!.) 

. · Sr. presidente. e d.•l:>ro<o! N:io sei a. que 
. se possa. attribuie o procedimento da illus· 
trada commissão de orç Lmento . . 

Peço á Camar·a qne.attenda. pa.!'a este ponto. 
A i1lustre commi-!Sã.o estabeleceu um prin+ 
pio, cnjM c(!n~equencias pareciam ser a ce:ssa.· 
ção ole quaesquer trabalhos de CO!l8trucçã.o de 
viM ferreas no pa.iz. uma. vez que ella. appel 
la.va. para as difficulolade,; resull'ànte$ da batxa 
do ~mbio, cons,dera.ndo·como ~ determi~ 
nan~ de maior ~ixa a.· compra. no exterior. 
'de ma.terialtU:o.erod&nte, e a.ppe.ll&Vlo Mnd& 

p. ra a.s despezas que no interior tinha.m de ser 
feitas com o desenvolvimento dessas estradas. 
Eutretanto, ao pa...~o que assim de3crevia. a · 
situação, de modo tão angustioso, para.justi
dcar a. reducção de I 300 l:untos na. verba. de 
t.OOO couto~. pt•oposta pelo governo para. a. 
e.-;trada. centt'al; ao passo que com o mesmo 
fundamento .JUStificava. a decapitação da verba. 
pedida p"ra. a. E:itrada. de Fert·•• de Batndté ; 
dot.ava.la,.ga.mente outi'as estrada3... · 

O Sa. BADARÓ-E improductiva.s. 
O Sa. GoNçALvES CHAvEs. . . consignava.· 

1 000:000$ para Peru:~.mbuco, .ma. i s de 
1 . 000:000$ para. a Ba.hia... • ·)J. 

0 SR.. GARtlA. PIRES-Mas ~ .Ba.hia. e'"pef. 
na.mbuco nao tiveram creditos especi&eS. 

O Sa GoNçALVES CRA.YEs .. . dous mil e 
tantos conros para o Rio Grande do Sul,iendo 
preciso dizer cúm franqueza. que por mais 
. mporta.ntes que sejam os serviços da.~ estra
das da Bahia e Pernambuco, elles não p11dem 
,·epre~~nt<J.r os interes.es que representa. a. 
E$tr<lda. de Ferro Central. 

O Sa. GARCIA. PIREs-Porque! 
UM S ~ . DEPUTADO-Não ha termo de com-. 

pa.raç~o. 

o S:a.· GARCIA PIREs-Peço o palavra; 
O SR. GoNçA.LVES CHAVEs-Senhores, não · 

po.;so attribuir o procedimento da honrada. 
com missão sinã.o a motivos multo contessaveis, 
E' certo que 1111. como que uma.· a.thmosphera. 
de odios em torno •I& estrada. centnll, mu 
1Ja.ra corrigir o~ erros d a.s f<~.ltas d11. sua. a.d.
ministraçã.o a.:d·está. o governo. e alo governo 
nã.o tem meio~ para. restabelecer a. regul&ri
ta.de no serviço dtlSS& eatrada, certamente o 
Con_::l'e$i!O não os re .• a.teará. (Ap .. ia.J43S.) 

Mas cond~mnar a Estrada de Ferro Central . 
por· ,u~ a si\a admini tração é viciosa. porque 
se . dz que que alli uma.l.·gião de em)Jregados. 
f •zem política., greves, t•evolU~JÕt'S, arvoram~se 
em ,;ocialistas ; respt::ita.r essa l'orça. ana.rchiea. 
<l ••e devia ;er chamada ao cu~ptimento da. 
I (li e l:ondemnar por . estes mot1 ~os. o fu :uro 
ueste ·paiz, t io estreLtametye ,ilga.do & .~&. 
grande via. de communicaçao, e uma. pohtica 
que não se com.prehende! · 

o Sa. ARTatm. R.Ios-V. Ex. á injusto, e a. 
prova é que a COinmi,:são conCledeu um. cre-. 
dito de-5.000 contos a. essa estrada.. 

o Sa.. OoNçALvES CÍJA.VES·-P&ra as necellSi· 
> d.tdes do t ;-aC go e não pa.ra o prolonga.-
•nento da linha. · 

Noto certa. prevenção em relaoio ao ea. 
r..\do de Min:I.S, mas convenoa.m~ os no
br .... s deputados ,1ue ~ ·m eese. prevPD9iO. que 
o ostado d~ Minas á livre. é gr&nde e ba de · 
der poderoso, sómente por seUI elementol, ~ 
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· quá teni Tátiádas' riqUems, populaçãO deita :. Sr . presidente. ainda. dão r esultlldos supe
aô traõii.-lho e á ecanoniiil., um sóto uberrimo, riores a. esta.sconveoiencia3 de ordem mate· 
parque ~ ma.nter a sua aur.onomia., firmar rial. 
áftl~ _,Pr_OOperi~ade, ~ seu engrandecimevío V. Ex. sabe que na.queUas mattas o transi-
noo _prectsa sinM de s1. to pelo5 homens civili ados é per·igoso; ordi-

( ttpaiaçi•·s e ap,n-tts.) . ns;riamente ~ã.o ataeadru pela.s tribus selva.-
Sf: presidf~tlte, Jeva.nto magoado este pro- gens. que demoram nas regiões proxíma.s da 

tatO', ~Utid.ndo a prevênções que são mani-' estrada. 
f~ta.à e qúe não sêi se servem de motivo a. Pois ))em; estas povoaçõ~s sã.o centros de 
que se descbnheçam oS a.ltos interesses gemes ar.tracção pa.ra os selvagens ; este:; se relacio
que representa. a E:!tra.da de Ferro Central do na.m com os individuo$ da sua raça. que alli 
BrazU. Ma.s invoco o patt•iotismo da Camara., estão e v&o modificando os seus costumes. 
·cl.aíiio á. sua titténção pari este assum- Ora., Sr. pres!derite, si no estado de Minas 
pto, e esj>éro Sr. presidente, que mataria. tão temos estes dous estabelecimento~.como aca. ~>a. 
rele:va.nte como esta, ha de ser estudada. e re· de dPscrever e si devem existir outl·os conge
snlvida., c.mrorme à.s convenieHcias· perma- neres no estado d~ Matto Grosso e .Ama.zonas; 
nentetl, quer do presente, quer do ruturo da que motivo ha para. supprimir·se esta verba 
Republica. Brasileira.. de 60:000$ ~ Ac~o que esta economia. é insi· 
. Feitas est-as lig~ira5 observaçõeS em relação gnificante e, entretanto, prejudicial. 

á; materia de Viação, nã.o}lOsso d:lixar de a.ven- o SR. ARTHUR Rios-Mas que deve ser re
ta.r algumas outros rdativa.s a. differentes d . da. 
~i-viços, que se . prendem ao oi'ça.mento em UZl • 
discuSSão. . 0 SR. GONÇALVES CHAVEs-As que devem 

Começarei referindo-me á pequena verba .ser reduzidas são as do exel'cito . 
. de 60 contos para ca.t.eche&e de índios. Este O SR . .AB.TRUR RIOS-V. Ex. proponba a. 
serviço, que era recoa:ímendado pelo acto reducçã.o. ' 
addiciona.l no antigo regimen; e dicta.do por . 
sentimentos de humanüla.de,por ~rincipios. de O SR. GoNçALVESCH~o.VEs-Ja a~signei uma 
civilis .. ~. ""'-.. o .. . e a. te . .. .P..tlE .c.o.n. v_eniP.n.c.Ia~ de ordeni proposta nes;e sentido e a. Caro ai-<\ não accei-

""Y"' li be tou ; si V. Ex. e a. Cama.ra aBCeit:\rem, eu 
:~~:à~:.~ queJã tín a l)rodúitdo nefioos farei a proposta.. Estas e outras são as eco-· 

· nomias que se devem fazer. 
· b Sii. BÃnARÕ...;;;; Eiil Minas hà. do1ls aldea.. N"~ e· deso,.....ni'"-ndo o ""rv·I'"n, new es"--~ mentOã iiiooe100 •. · cw • .... ...... ""' ""' ....u c&Iido as fon ..00 de rigueza q ile se ha d~ fo..;. 
. é Sá.. ÓoNÇAIIVES cai 'VES - V . ti. preve- mentar a: pr~peridade dõ . pa.iz, e co!l..<egllir"" 

niu-me, conheço esses esta.beleeimentos. se o eqml.tlmo orçamentar-10. . · 
COnheço, Sr. presidente, a. orga.niisa.ção des- o SR. 0ITICICA-8i V. Ex. a.éha. que ha 

tés dous estabeleeimenf.os. · Qua.rido pre3idénte de Minas Gera~, tive eoonomia.s que se podem 1azer, proponha.. 
o~!ã.o de estudal-a. O SR. GoNÇALVES 1 HAVES~COmo! já nã.o 
. o estabelecimento !le D; Ma.n~I. á ma.r~m me referi a emendas por ínim e outros col
do Rit> Doce e o de ltambacury eai Phila.del- legaS assignadas, r~duzindo despéza.s I 

. ~hia representAm hoje mteresses muito im- o SR. OmciCA dà outro aparte. 
porta.ntes; )la. neste ultimo lliJla população O SR. GoNçALVES Ciu.vES-Posso asseve-
de tb&is de tres mil selvagens, chamados á. ci· rar a. v. Ex. que o saldo liquido da Estrada 
?Ui~~o : . de Ferro ~ntra.l. não é inferior á 4.000:000$ . 

. ~pre~rii;.se iia peqnéilii. Ia.vonra; princi· (Apuiados e nao 11po:ados.) · 
~el)te na. cultura de canna.. que elles a:f!el- Pa.ra. o a.ctuaJ. . exercício a. renda bruta. está 
~dã:ni. jldr' prót~s r~~i·ri~ta~s. ma.s que, calculada em 20.0 111:000$ e as despw.s em 
em todo caso, serve pa.ra suppr!.I' os merca.· 14.000:000$. V. Ex. alem de finance~. é. 
dos vi!inhós ; usam de pequenqs engenhos, econouii:~ta e sabe que estas estradas teem 
movidos par bois. · . . como resultado directo o desenvolvimento da. 

vida economtca do paiz. . . 
O SR.. B~w....:.RêCentettlenÜ! ~ta.belece- Dellas é que vem a. ri~o.eza.; e mes~ que 

ram sgenhos.de ferro• apresentJ>m de{icit, as Vli.Iitagens eoonómica.s 
b Si\·. GóNÇU.m Cin.VJCS-conta. mais de hã.o Je ~pparecer. . . .. · 

, S.mil. selv:~e~s •. que _apren_rl.em a. ler .e ·~~ 0 SB.. ÜlTICICA:-.NãO bà. duVida.; estoU ije 
. nr, 'éd.aC3.tn•se nos princ pt1H do cbrtstta.ms- áCtordÓ. . · · . · • . . . 

1fi.ó ~. ~J;l~.ti.~m-se à.s indu~triá.s de sa.pa.tl).ria, . . . . 
'C!Ll'pmtà:rm. -e m~narJa.; ew suma. e~tes es- .. () Sii. GoNç..i.i.YES .ÇiiA~ Sr. ·presi,d~~~· 

· \LbeleclmêãtóS ;·á. 'Có'!tst.ituem eeatros de. po- p;~or,::~.~o0""~rd· ., UJcUJ· t;I-L
0 
.. ·pa.<;lll'S . ...:..0

0
. 2~.9m.,.110° ... •b6 

... ~u~ ~-_·· ... ~ro·c· ··r' 
'~~··ã~l&~' ' ''' · . .'· .· .. aa..., . " ..... WlJ ~v 
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ha >de >1r a reivindicação dos direitos que 
assistem a E~trada de Fe• ro Central do Br ·zil, 
procurar~i resumir a.s minhas considerações e 
·sobre. ·o orçamento da viação e iii.dustria 
ap·enas farei uma ligeira observação relativa
mente. á..~ segui~tes disposições que a mustre 
comm1ssao consigna em seu parecer· : (L€.) . 

Eu comprehendo a proc..Qdencia das provi
dencias pooter·iores a ef'ta di~posição; mas as 
medidas aconselhadas pela honrada. commissão 
nestes dons períodos que acabo de ler, abso
lutamente não as posso admittir : 

Estamos no regimen oon~tituciona.l e tra
tando-se de din:,eiros publicos é o Congresso 
Nacional o unico poder competente para votar 
despezas e autori~al-as, 

Como, pois, vem a honrada commissão de 
orçamento aconselhar â Cama'ra que acceit.í' 
uma medida que prohibe o Podf'r Exer:utivo 
a gastar, mra. dtt autorisação legü;lat.iva, ou 
de dar o devido emprego aos dinheiros pu
blicas~ 

O S:a. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Está na lei 
de Ro de dezembro do a.nno passa(]o. 

0 Sa. GONçALvEi CHAVES- Si está é uma 
irre.:,aularidade, não merece imitação. 

81·. presidente, esta outra di8posição q_ue 
prohibe o Poder Exc>cutivo de renovar os 
contractos caducos é cousa imcomprehfmsivel. 
(Apoiados). 

O que e um contra.cto cadllco ~ 
Si o conti"~cto está extincto ~ó o Poder Le

gislativo póde renoval-o. (.4p~i,·d•,.•·). 
Sr. presidente, ou isto e uma lige-ira oblite

ração de partA dà ·commisoão ou e preciso con· 
vir que ·im}iot·ta uma denuncia indirecta de 
que si estãO praticando grandes aLusoo. Nrste 
caso envolve gravíssima accusação ao Poder 
Ex:ecuti Vú. 

Neúessa.riamente a commis~ão teve conheci
mento de factos graves que são desconhecidos 
ã. Carriara e por isso ahalançou"se, por seu 
patriotismo, a commPtter uma incorreção, es
ta.beleéendo no remigen constitucional medi 
das de precaução, que significam a. mais fiá.· 
gmnte violli.ção do nosso estatuto polit.icô- o 
Poder Ex .. cutivo dispender dinheiros publicas 
séni autorisação legislativa ( poiadosk 

o S:a. LÉOPOLDO DE B1JLHÕES-Teni refel'en
"cia ao governo passado. 

o s.a. Go-s-çALVES CHAVES.:;;.. E' preciso que 
o patriotismo da commissão tenba feito es· 
quecer-~e,deMas normas elementares de di
reit.o constitileion;~l para que se resignasse a 
vir perant.e a ca.mara e o paiz incorrer em 
lima irregularidade desta ordem. 
. O SR. LEOPOLOO DE BULHÕES '- No entànto 

V, ti. votou por eSta disposição; o áiiii.o pa.S~ 
Sâdb~· . .. .. 

O SR. GONÇALVES CHA.VES - V. Ex. não 
sabe se eu votei: declaro que hão votei. 

O SR. LEoroLDo DE BULHõEs- .Votou o or- · 
çamento e não mandou declaração de voto 
contra a di8po.;ição. 

0 Sti.. GONÇALVES CHAVES- Isso não prova, 
por que pod1:~ ter votado a favor de umu 
di~po<içõe8 do orçamPnto e contra outt'aa, 
~em faz~r dedaração de voto. ( Apoiatlus.) 

Sr. pr•esident~. em relação ao Ministerío de 
Industria. e Viação tenho dUSJS emendas a àpre
sentar, uma referente a Est!"ada de Ferro 
Central restabelecendo a. verba proposta pelo 
~overno: a. outra pede a restauração da verba 
a e 60:000$ para o servi co de ca.tecbf!Se e ci vi.
liAação de índios; e por ultimo peço a cama.m 
em nome dos principias constituciona.es.a. elli
minaçã.o de:>te artigo a que acabo de ref~rir
rne, ~alv-o se os nobres deputados membt'OS da. 
commissão vierem denunciar a ca.ma.ra que 
tactos muitos gra.vE>s compromettem o cum
primento do dever por parte do governo. 

As consideraçõPs que passo agora a IMer 
são suscitadas :pelá. seguinte emenda ao pre- . 
$ente orçamento e da qual tive hontem conhe-
ci menta, em viagein,por um dos .;ornaes desta 
capital .. ('é): «Em quanto não for _votado pelo 
Congresso a lei regulando a propriêdade e . · 
po~ses das mi;11as, :fi~ _ci Pod~r .~ecutivo a.u
torisado a ultimar a concessao para explora-
ção... . . .. ·_ 

Sr. ~ideni.e, essa disposição, sobre ser 
inutil, e, por mais de um motivo;.iftconstin,t
cional Ella tem p1r ftm fazer rev1 ver ques-
tões vencida-o; na. Ca.mara. . . 

AntRs, porem, de mostrar süà. intitilid&de, 
tratarei do :ponto pi'ibcipaJ ·....;.a inoonstitucio,. 
nalidade dessa emenda. 

o uando na sessão transact& foi a.jireséhtado 
á Ca.mara um :projecto, r•·gula.ndo a éxplora
ção de ininas, por dous illu~ repr_esen
ta ntes, um pelo estado de Minas Geraes e outro 
pelo do P~r~, o actual mirlistro d3. agricul
tura, inst1tum-se um amplo debate sobr~ a 
materia e a CamaTa. condemnou o projecto 
em !·l'imeira dbcussão por in,olistitucionál. 
(Apoiados.) . . . . .. . . 

A legislação _sobre. ex:plorit.ç~o .~e. llii~as 
pertence ex:tllusrva.mente aos_< Sfaiios; ~ Çon,
gTesso Nacional fallece _coli1J1eteilci~ P?-ra le
gislar a respeito, salvo nos caSóii resti''ictos 
definidos na Constitli.iifió. _ . _ . . . .. . . 

Olt se atteiidatJ?. as ,Ofi~ei?:S phil~~biªl 
desse a>snmpto, aos :d1versos sy~târn!liS _ qtte. 
se propõem r6!l'ula~i8a~ es~ .ID.-~tetia.;.~~-'si 
attendam ac.s prmc1p10s consr.Ittimonaes; a â.ou
trina qü e 1·, -~nlta do texto ti& CbliSti.tuiçâô;. ~n 
a intei-pre&a~: . .i lit;teral. dê. !lJ.guiíla'a !1-~~~!Jo'il 

~~~~kil~~0~o~~ti2~1~.~·-· 
sobre ~ a.ssumptci; 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 11:55 · Página 10 de 40 

680 Sessão em 29 de Setembro de t892 

0 SR. CHAGAS LOBATO- Sobre OS proprio:s 
federaes. 

0 SR. GONÇALVES CHAVEs_-V. Ex. compre
: bende que o meu pensamento nii 1 póde ir de 
_-um ja•:to Estou lazendo nrna ser.e de con
siderações ; a primeira proprosiçilo não deve 
fazer reparo por incompleta, pot·que o com
plemento virá nos raciocínios po~teriores. 

Senhores, peço a atteni;.ão da Camara para. 
este assumpto, que é gt•avh•simo. 

Entre o> diversos systemas que se pt•op ' em 
estabelecer normas que regulem a explo •·a
ção de minas, prevaltlí!I•U perantro o Congresso 
Constituinte. e é disposi\•ão da ConstiLuk.lo, o 
systema JUrídico, o rn<tis lib;:ral, purque 1 e
speita. o direito de propriedade, direito 1'un . 
damerita.l- o systema de acc .<s:io 

O system~ que e~ pt·o.ecto l'epuuiado pela. 
Camara. consignara. contrndictorio á dtJutl-ino. 
constitucional, tinha por base- a im,.-nç o 

Systema de usurpação, doutrina ;::ociali~t:J., 
deste socialismo do E,;tado em que se substi· 
tuem os direitos individuaes P<~lo inte1-e.~s~ 
pnblico, em que o Estado :;e coUoca no centro 
da vidl!- nacional, como o regt:latlor dos dirt>.i· 
tos e intet'esses, co:ino o coraç ·,o no organismo 
animal, ou antes chama a ~i a.s funcções da 
Providencia. · 

. Esse systema., Sr. presidente, e incompatível 
com os verdaaeiro~ prin<'ipios da democracia., 
regimen no qu:;l deve prevalecer ant~s de 
.tudo o respeito pelo direito. 

Tirar das democracias ·este sentimento res
peitoso do direito e con•tituir tal fó•·ma d·· 
governo do modo mais condPmna~·el, porque 
ent&> dominarão os interesses das classe$ 
mais poderosas ou mo.is numerosas, serâ o 
reouimen das surprezas, o domínio da força. 
(Apoia:los.) 
. Estas con>:idera.ções. Sr. presidente, teem 
por fim lemb1-ar o principio do qual decorre 
-á. legitimidade da. doutr.na jurídica., consa
grada na. Cons~ituiçào. 

Ora. Sr. presidente, em vista desta. dou
trina. segundo a qual a propriedade terdto
rial se unith-a. é. por assim t!izer, integrada. 
V. Ex. comprehende que não .podem set• 
adapt.aveis a ral regimen tlisposiçües oriundas 
de 1-egimen inteiramente di verso, como é, po:· 
exemplo, o franC('z. 

Pois bem, a emenda do nobre ueputado por 
Min!l-s· vae .bmear a sua. orig,·m neste ult.imo 
regimen.: ella suppõe a p[·oprieda.ck do sólo 
diStincta da do sub-~ólo, p-ara. poder entregar 
esta. ultima a competenci<1- . do Congresso 
Na.ciona.l, como cousa. publka. 

· : Sr•_ ·presidente. a.cceitando o principio !.i e 
a.cce.~ão. a Con.•titu=ção da. Repnl,ilica.·collCX'ou 

.a; .propriedat~e·de minas sob a acção do direito 
couiinum. Jdenüticada á -proptiedade do sólo 
e sub-s9.i<('considerada. como uma institu:ção 

· . de . direito civil, a propriedade de minas, 

Sr. presidente. incide sob os principios · gera.es 
do dil·eito priva :o. E, Sr. presidente. si esta 
doutrina e a le:al, a con~t.tuc;onal, ~i pela 
Constituição esra sob o rlominio do di t·eito 
cummum a propriedade integrada da super
ficie e do sub-sólo. vê V. Ex. e a. Camara. que 
não é licito ao Congresso Nacional deslocar a 
pl'opriedo.de de minas pa.ra. consideral·a espe· 
cial e esta.J:elecer· normas legaes, ta.mbem 
especiaes. (A.pC~i· dos.) 

Assim, Sr. presidente. fica estabelecida. a 
lin!:a diviaoria, o princi:lio discriminarlor da 
cumpetenc!a do Congresso Nacional e da. dos 
congressos esktdua.es_ 

Com eifeito, uma V!'Z collocada. na esphera. 
do direito <:ommum, a propJ·ie-..rule dP minas, 
insep;u-.1vel da. da superficie do sr",to, e bem 
de vet· que r.udo que ror do domínio do direito 
pa·ivo llo perten~:e indiscutivelmente ao Con
gre~so Nac.onal. 

A constituição dessa. propriedade. a sua 
aliema.çã.o por qUt\lquer titulo, a hypotheca., a 
con~t itui•;ão de onus reaes sobre ella verificar
se-hão segundo as regra...; J.e direito• eivil. 
Mas todas a~ rdações de direito referentes ã.s 
mina,:; que eseapam á esphera. do direito 
privado. perten~.em a uma out ra ordem de 
in~tituições, call~m sob competencta Ie,.oíslativa. 
div1•rsa. · . . 

o·ra., Sr. presidente, as re'a.çries que se 
prendem á exploração industria-l das minas, 
<tO U$0 que se possa fazer para fins indus
triae-. d~·ssa p:·op: iedade, nada tem com o 
direito dvil; e~ -as relações são exclusi-ça
m•··nte de esuherõl. admini:s. ra.ti v a e como· ta.es 
pertencem iÍ. com petencia. .-!os congressos esta· 
doaes, e só pertenc.-·m a.o Congresso. Nacional, 
tratando-se de terras e mmas de propriedade 
d<\ União. · 

Sr. pre...o.idente. as disposições conl'tituciona.es 
que t1·a.tam do assumpto são: o· a.rt. 34, que 
defin '-' as faculdades legislativas. do Congresso, 
ns. 23 e 29 e os a rts. 84 e 72 § 17 . 
. Como uis,:e,. a c -mpetencia para. legislar 

sobre direir.o civil e. pt)r conseguinte. soure a 
propriedade, como in6tituição de dit"eito pri· 
vaJ.o. é clara. expressa. e ningu: m a contesta 
ao Congre<so Nacional. · 

E' a. essa. comp€\tencia que alguns illustres . 
deputados qn rem subordinar os actos legis
lativos que Ll1gam respeito á exploração de 
minas. E dessa opinião e o nobre deputado 
pela Bahia; voto di vergeote no pa.ree,•r da. 
commis..~o de constituição, legísiaçã.o eju~tiça. 
da. ~s:•ão transacta, 

Pa~·a o nobre deputado, o§ 29. que diz
« Legislar sobre terras e minas da .~ropriedade 
dM. União»-. é a ap~,~licação ao C8.'!0 especial de 
r.erra.s e mfua.s ri& attribuiçãA:> generica. . do 
§ 33. cujo texto é o seguinte (lê): . « Legislar 
sobre direito civil, commercial .e Cl'iminal da 
Repubhca. e.o processual da. justiça. federal. "P 
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. i 
.. Já. ~z notar, Sr. presidente. que o uso da. os nobr~s deputados, pecca por illogico. S 
propriedade de minas para fins industriaes, a essa e a razão fundamental cio regimen espe
sua explora~.ão nada tem que ver com o cial sobre minas, é preciso convir que as re· 
regimen da pt•oprier.la.de em sua con~tituição, ~tricções que a t>.lle se applicam devem a.m· 
ali~na~ão e O!lus que lhes pOdem ser lmpo~to~: pl!ar-se para .comprehender to1.bs as indus· 
as relações a regularem-se sob aqueHe ponto trias, po1· que estas igualmente interessam & . 
de vista são de oruem puramente adminis- dqut>za publka. ( ,\IuiLo lwm.) 
tra.tiva. ( 17•0iétú"-'.) Ha ainda uma observação que não e somenos, 

:-r. presid1•nte,longe de ser uma a.pplica.ção pois que esclarece o pensam~nto da lei. O legis
do § 23. o § 29 e a app!Lação d<L 2• pal'te do lador 1oi tão meticuloso,que até na construc· 
art. 64 combinado com o 72 § 17 da Consti- .;lào da. plll'a:>e s:~ t·evelou cauteloso para que 
tuiçã.o. o seu pensamento não fosse inv.ertitlo. 

Sr. presidente. si o le.;i>l~l.lor constitninte, E' a.:;sim que, no art. 64, a construcção da ,.. 
definint.lo a.,; facull:•des !e islativn~ do Con- phrase é -111l•'"'s e t:t•'""-~tlevohua~. entretanto 
gresso Nacional, tivesse por fim incluir entre que no paragrapho 29 do artigo 34 elle inver· 
ellas o poder de le.~ish\l' em get'3.1 sobt·u ex· w a construcção, nãu diz mais "'irlttS c terras 
plora.ção de minas, a C.tm~u·a. bem ''ô·que, ileua'u:r~~. lllii.S ten"a.' c "'~.,as ele ,wop• iedat/e 
comprehendid;~ ll$s:L competencla. na. dispo~i- rio U11iri,, pal"J. que nã.o se quizesse entender 
çiio g'•nei·ica de «legisb.r sobre flit•dto civil:&, com apoio d:l <ioutrin<~. constitu ·iona.l, s~s
seria. dt'Snecessal'ia, r~d undJnt.e e inutil a di.-;· t"n t.ado pelo< nolll'es dt>puta.dos,gue a ~estrtc
posicão do § ~9. dererminantlo a. compet nciu. ção prop.·:ccb.ttl~ dct Unrii.O refei'J.a-se stmples· 
ilo Congresso em relação a propried:~ci '1 lle mente a. terras e não a minas. . 
minas. V&-se, portanto, que até n·a redacção o 

O SR. LEOPOLDO DE BrLir5E,-Apoiado. legislador toi cauteloso. 
O Sa. GoNÇALVES CHA.YE•...;...E, Sr. presid~n- Assim, ou ,e considerem o~ princípios, a 

te, t:lluão póde ser o intuito da lei, que não doutrina consagrada. na. Constituição. ou os 
deve ter diSIY-lSições redundantes e ocio:oas; textos 1•xpressos da me«rna Constituição e se 
seria. repugnante empl'Mar-se e$te p !DSa.· :tt.tenda. a que o paragt•a.pllo '29. tantas vezes 
mento ao legi><hdor c:on.;tituinte, a quem não citado, e a <tpplicação manifesta do artigo 64; 
e licito attribuir ignorancia • . ultima parte, combinallo com o 72 ~ragra-

0 SR. LEOPOLDO DE Buuri'íEs-Pelo menos pho li, che.,cra.-se, inelludivelmente, a oonclu· 
não loi o pensamento da cummíssão dos 21. são de que a exploraçü.·.• de minas, a. regula

mentação para fins industriaes dessa pr,·prie-
0 SR.. GoNçALVES CHA v;;:s •• porq_u:J.nto, a dade, as cvndicções à estabelecerem-se sobre. 

admittir-se semelh,mte interpt•eta.<:ao. mais 0 uso della, escapam 1w domínio do direito 
grave e inexp!ica.vel se tornaria a. fJ.lta do civil e incidem na. esph~ra pur-.tmente. adml
legislador, pois que teria. feitO no§ 29 uma. oistrativa, creando a competenc1a. ou da 
a.pplica~ illog1ca e inoomp eta do§ 23 • un ão, tratando de minas suas,ou t.los estados, 

Explico-me Si o§ 29. que da competencia tt:a.tu.ndo·se de minas oollocadas em seu terri
ao Coogr~o para. legislar sobre minas da: torio. 
União, e uma a.pplir.ação do§ 23. que con.:i-
gna eutre as attrl!JUiç:ões do Congresso a de O SR. Lt:OPOLOO DE BuLHõES -A argumenta-
legislar sobt•e mina.s da Uniãl•, e:S:>iL applica.- ~.ã<. de V. Ex. é irresp 1ndivel. · 
çã.o é incompletl, porque aui a acção l egis- o Sn.. GoNÇ.'>.LVES CHAVEs- Mas, Sr. presi
la.tiva comprehende só e priva.tivam.:nte ueatt, 11, uma disposição a que se socoorrem 
terras e minas da União, não se estend\ se- 03 nob.s deputu.dos, e a do art. 72 § !7. Este 
gundoa ineludivel reducção do texto, ás t~r- artigo cousagi'a. a invi~Jlabilida.de da proprie
ras e minas em geral dade e declara que as minas pertencem ao 

E por que confel'ir-se ao CongreAAo a a.ttri, p:oprietario uo sólo, estabelecendo uma re
buiçilo sobre minas, quer pertençam á União- skicç;;lo-salv •s ,~s lim•tuç ,es rzue (orem e>tabe· 
quer aos estados e aos p~rt~culares e n~o se eciL"s por lei a bem da exploração desse ramo 
lhe reconhecer o mesm<> dtretto em relaçao ás de industria. 
terra:s publie:as, da União e dos estados 1 ' Um~ consideração accode ao espírito, á sim· 
(Apnwdos). 1 1 ·t · d ·t · t·cr sul~··nte da. re-se· que os defensores da ideaconsi"'nada na P es et ura. es e ar I,o, re . ""' 
eme~da. procuram escapar a. esta. uí'c.;beren- du.cção d~ final do mesm.o artt~o-a bem. dCt . 
cia, d zen do que os int~resses sociaes ligados eq;p oraçuo des e ra:J~o de ~ndu tr~a. . 
a exploração de min~. a.1fec~ndo in~•ma- .O lugis~ado~ con;1derou o fim mdustr1al ~as 
mente a vida econ01mca do pa•z. recla.1oa.m ffi!n:l.S e e no mtere~:;e da. SUL exploracão, 1sto 
rest.l'ioções que, entretanto, deixam de ter e, :;ob o ponto úe vista indmtriaJ. que autorisou 
fundamento tratando-se de terras poblicas. as limitações de que falia o artigo. (Apoia-

Sr. presid~nte,este raeiocinio, desculpem.-llle dos.) 
Ca1nat':l ,V V 
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Como vê a Cama.ra., ellas não dizem respeito ehnica e policial : questões todas d-e caracter 
á propriedade, mas sim ao uso industrial dessa admlnistrati vo. 
:PI'Opriedade. As m;nas, portanto, situadas nos estados, 

Ora, nos paizes em que vigora o regímen da ou sE'jam de sua propriedade ou pertençam a 
consolidação da propriedade do só lo e do sub- particulares, serão regulada,s, para a sua e:x.
sólo, como entre nós, as limitações á proprie- ploração, por leis estadoae~. com esta diífe. 
da.de de mínas consistem tão só mente em dis- rença: que sendo ella.s particulares, a lei esta
:posiçôesque attendero as exigencias de ordem doai só regerá as relações r! e interesse technico 
technica e policial, para segurança e aprovei-· e policial, ao passo que, além dessas relações, 
tamento das minas,para ~egurança dos opera- ella estabele~erà normas para as concessões, 
rio-s, do publico, da :propria superficie e das tratando-se de minas publicas, pertencentes 
propriedades visinhas; são medidas pura.- ao estado. 
mente administrativas. · 

T 1 .1. 1 ·la- d I l t ""R . 0 SR. PRESIDENTE- Lembro a V. Ex. que 
a ., a eg1s ça.o ,_a ng a ~rra. u:,. msJa esta terminada a hora. 

e dos Estados da Un1ao Americana. 
Dir·se·ha: si as limitações do a1•t. 72 § 17 

pertencem a esphern. admim~trativa, e si 
os interess~s desta. ordern são regulado~ 
pela Un1ii.o ou pelos estados, segund · a na· 
tureza de.~ses mesmos interesses, para que 
a Constituição estabeleceu t.aes Iimirações no 
mesmo artign em que trata de uma institui· 
ção de direito civil. qual a propriedade e por 
ÍS$0 mesmo da exclusiva competencia da 
União~ 

A razão é obvia: a Constituição resolveu, 
de vez, a famosa controversia ~xi~tente em 
nosso direito fazendo prevalecer a d •utrina 
verllad.ei-ra-que ao :proprietario do sólo per
tence o sub-solo. Oro, garantida pela Consti· 
tuiç.ão a propriedade em toda sua plenitude e 
cumprindo attender-se, com relação á pro
priedade mineira, aos aUudidos interesses de 

ordem. adminístl"il.Li \'a, com prudPncia e bom 
aviso andou o legislador constituinte salvando 
essas limitações para as quaes a..~ legislatm•as 
estadua.es pocli.am suppor·Ee incompetentes em 
vista da ampla gamntia constitucional <:onfe
rida á. propriedarle de minas, unificada à da 
su:perficie do sólo (ap"i"dos.) 

A intellig..ncia do texto constitucional em 
questão é justamente a que lhe deu o nobre 
deputado por S. Paulo, relator do parecer da 
commissã.o de legislação e justiça na sessão 
transacta, isto é, as limitaç!'es p;1ra exp!ora
çãv de minas serão feitas por lei du União, 
quando as millas lhe pertcn~el'E;Jm ou, ao Dis
tricto FederaL 

O SR. Gor.;çALVES CHAVES- Permitta-me 
V. Ex. mais alguns instantes e terminarei: 
sinto-me fatigo.do. 

Sr. presld .. nte, deixo de parte outràs pon· 
deraç·,es relativamente a este a~aumpto; acre
di to, porém, h a ver demou strado que a ma teria 
da emenda e inconstitucionaL (Apuiadas.) 

Alem di;so é inutil. A~ concessões a que 
ella se relere, isto é, as começadas e cujo 
processo não estava terminallo, essa~ ogover· 
no tem o direito de cornpletal·aS, tem como 
que preventa a. jurisdicção, tanto mais quan
to, em nenhum estado da União, a these con· 
stitucional teve ainda lei organica. para poder 
ser applicada. No meu estad'' ha lei de terras; 
o Congresso, porém. não decretou ainda a lei 
sobre exploração de minas e sem esta não 
póde o estado exercer o direito sobre as mi
nas, nem esta.b:;lecer as condições de ex:plora· 
ção sobre as particulares. 

Mas, em relar,:ão aos estados que não estão 
organisados, a competencia do governo fe
deral é ampla. em virtude do ar·t. 3 das dis
posiçces provisorias da Constituição. 

Assim a emenda não V€rn remediar cousa 
alguma. 

Obediente ás observações de Y. Ex.,termino 
fazendo votos ardentes para. que se feche, 
de vez, o cyclo das usurpações, das violações 
constitucionaes. E' precrso que tomemos por 
hase da D08sa pro~peridade o respeito à Con
stituição;é necessar:o que no paiz e no estran
geiro se firme a convicção de que impera 

E' isto exaetamente verdadeiro. Come:fl'eito, na Republica o regimen do direito, que e a 
identificando a propriedade do sólo e do sub- alma das democracias. (M11ito bem.} 
sélo, a Constituição.nos a.rt~. 64 e 72 § 17, re· Faco um apiJello ao patriotismo da. camara 
conhece, com relação as minas, diversos su- para que deixe de lançar perturbações na vida 
jeitos de dir<;ito : on e a entidade política constitucional do paiz. 

·-União, ou a entidade politica -estado, ou A ~menda E!Ue combato tem este pernicioso 
as pessoas naturaes ou juridica.s. eíleito:e uma usurpa{.)ã.O constrtucional e fere 

Ora, segundo o· § 29 do art. 34, á União violentamente os direiros dos estados. Não 
ca.oo l~gislar sómente sobre as minas de ::;ua pôde, pois, mer·ecer a a.pprovaçãÓ da Camara, 
propriedade, ·re~ulando as co~dições de con qu,, por certo; a rejeitara. ( Aputado,; muito 
cessão, estatuinao os· -vreceitos de ordem t&- bem, muito bem. O orador e comprimentad(!. )- . 



c â"nara dos oepLtados- tmrr-esso em 1810512015 11:55- Pág ina 13 de 40 

Sessllo em 29 de Setembro de 1892 683 

Veem á mesa, são lidas, a.poiadas e envia
das á commissão a;; seguintes 

Elm'IDAS AO PROJECTO N, 19'2 

Restabeleça-se a verba de 2.000:000$, pro
posta p·elo governo, para. as tabellas do prolon
gamento da Estrada. de Ferro Central do Bra
zit 

Resta. beleça-se a verba de 60:000$.destinada. 
á catechese de indios 

S. R. Em 28 de setembro de 1892.- Gon
çal~es Chaoos. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- Pede a palavra 
para. apresentar uma emenda. 

0 SR. PRESIDENTE- Creio que ba orador 
inscripto antes de v. Ex. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO-Pediria permis
são ao nobre d,·putado por Goyaz que se acha 
ioscripto e tem agora direito â. palavra, para 
que lhe cedesse o seu direito e deixasse o ora
dor apresentar uma emenda. 

O Sa.LEOPOLDO DEBULuõe:s-Perfeita.mente, 

O Sr. Francisco Glicel"io diz 
que, tratando-se do estado actua.l d:t Estrada 

· de Ferro Central, parece-lhe que os nobres 
dE-patadas que te~m dado a. responsa.bilida.de 
do:; maies que opprimem aquella estrada., 
ao seu director, carecem de razão. 

Acredita que a. sua. capacid de e a sua pro· 
ficielicià. são, por emquanto, impotentes para 
vencer as d:fficuldades, qne não pod•'rão 
ser vencidas por n~nhum homem, por ma.is 
competente que s:•ja. e mais dispo~to que es· 
te. a. a vencei-as, tal é a natureza das d.ifficul· 
dades que opprimem aquelle proprio nacional. 

Vem apresentar uma emenda que julga 
proVidenciar de modo efficl\z, para que se re· 
movam de vez os m Je3 que impedem ll q uell.a 
via-fer.rea. de ci!'cular livremente. · 

O SR. FRA."itisco GLICEIUo-E' disso mesmo 
que se tra.ta. O material rodante não convém, 
oorque o plano estende a linha. de bitola. larga 
ã.oo S. Paulo e,porta.nto, o ma.terial é o mesmo. 

Por cbnsequemcia não augmenta. a despe-1.8.. 
Ta.rnbem, attendendo ao grande inconve

niente que resulta do quebram~nto da. bitola. 
em Lafà.yette, o oradQr propõe trazer uma. 
linha conccnteica para o Rio de Janeiro. 

Como pensa. que a baldeação em cachoeira 
é a causa pr-incipal do estado anMmal da. 
E;tra.da. de Ferro, propõe que se prolongue 
a estrada de 1"',6 da Cachoeira para S.Paulo, 
pondo-se em communicação tod? o sy-tem!L de 
viação ferrea de S. Paulo ao Rto de Janetro. 

Affronta um veedadeiro preconceito,qua.nd.o 
tra.ta. deste assumpto, porque pare_cerâ. q~e 
trata. dos interesses de s. Paulo e nao do R1o 
de Janeiro. 

os mineiros e paulistas estão impedidos de 
advo"a.r os interesses da Central, porque 
semp~e que o fazem incorrem na. censura. de 
tratar de interesses loca.es. . 

Este preconceito vae avolumar-se quando 
o~ nobres deputados souberem qu2, a.o ~ 
que o ora.cl.or faz pl'Olonga.r a. estrada de bi
tola larga pa.ra S Paulo, reduz a bitola. no 
estado de Minas,acabaodo com o quebramento 
em Lafay tte e ftLZendo prolongar a estrada. 
de s . Paulo ao CL'uzeiro, e de Cruzt~iro a. An
gra do Reis, dando assim mai:>. um porto ao 
t:stado do Rio. 

Disse que esses preconceitos vão·se avolu
ma.r e os nobres deputados hão de pensar 
que se t rata de uma tríplice alliança.. 

O Sa. MoR.A.ES B.urn.os -V. Ex: . deve 
lembrar-se qu .. : a un ica verba para. S. Paulo 
é para a Faculda.le de Direito. 

Mas a emenda do orador imp01'ta. em grande 
desptza, e o orador tem a f:·anqueza. de pedit• 
que; antES de ser submettido a. votação sohre 
a questão que oe refet•e à. de.~peza, ~e prnn~n
cie a commissão de orçameuto com a. ma1or 
seL-enidade, purque, si a commisSão entender 
que e·, te serviÇo proposto na emenda deve s.:.r 
adiado por causa 4a de peza qu~ elle acarreta, 
será ó orador o primeiro a concordar com a 
com:mi .são, visto como dBS('ja concorrer com 

0 SR. FRANCISCO GLICEIUO pensa que ~ 
em.-nda que apre~enta. si for a.pprov.ada e Sl 
forem ext:cutadas as olJras, res..lvera. o pro
blema da. Estrada de Ferro Central. Sem isso 
a estrada ba de ser o th··ma das controversias 
da Ca.mara, q ue,permitta ao orador dizer-lhe, 
~squec..<·se de qu_, não t~m faculdade oen 'u~a 
pa.ra se imm scuir nôl. administração techmca. 
da Estrada Central. 

A Caruai·a só póde pedir ao Poder Executivo 
contas da. boa. ou má administração dos ,Pro~ 
prios na.cionaes ; quanto ao modo porqu~ o 
director se desempenha dos seus deveres, 1sto 
escapa a competencia da ca.ma.ra. 

o séd voto pa.ra o equilibrio do orçamen!o. 
Toda.Viâ. a de!peza para a duplicaça.<f da 

linha, S6g)!Ddq proP?e,dllve s~r íeita. ~em a.po
li~ da divida..pubiiCa, CUJOS Juros nao pesa.-
rã.b tii.o cedo no orçamento. . 

Sl:lgb.udo .o seu niodo de péns r, as emprei
tadas par-<:iaes dáS obras de •et·ão ser paga,; 
em apo.lices da. diviua publica. 

UM SR.. DEi>ur.Ã.Dó-Em in.á.t'eria.l: fiXQ. 

0 SR. MORAES BARROS-Nós sabemos qne 
esse.modo é pessimo. 

0 SR. FRANCISCO GLICERI0-0 Poder Ex
ecu ivo é qo~e é re>pnnsavel. 

Part:c~ a.o or-4dor que tem sido inco..lve
n eutead.s.:us:>âo porque os nob•es depu~dos. 
· t:m vez de conc.:orrerem pa.ra. o pre.,"tlgJ.O do 
director, enfraAluecem 'a sua. força. ,mp:raJ, ~ 
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rã.nte a. Ca.mari. perante os funcciona.rios su-
, ba.lr.ernos uil. estrada. . 

O·director é um funcciona.rio que não póde 
responder perante a Ca.mara.. 

Si a. Cama.ra. pedir contas ao Poder Exe
cutivo da mà administração da e~trada, os 
males podem ser attendidos sem pre.juizo da 
autoridade do director em relação ao seu~ su · 
balterno3. Expondo-o, porem, a uma censura 
vehemente, a Ga.mara o desl!loralisa. 

0 SR.. FRANCISCO GLI'lE!UO-DeUS nos livre 
disso; d.a.va.mos Utn attestadn de ineapa.cidade. 

Pede lioonça pa.ra mandar á. m.e$3. a. sua 
emenia .. 

Veem á mesa, são lidas, a.p·1i das, e postas 
conjuilctamente em discussão as seguintes 
emendas 

AO PROJECTO N 192 

O SR. MoR.AE5 BARRos-o que enfraquece Artigo. Fica o Poder Executivo a.utori-
a. sua força. moral ê a. mà. dit-ecção e não a za 'o a: 
censura.. § 1.• Mandar executar, com a. mai<'r u~gen-

0 SR. FRANCISCO GLICE:Rio-Não está nas cia, n:t Estratla de Ferro Central do Brazil, as 
~rcas de um homem remover de um mo· 5eo"llintes ol'I'I\S: 
ment.o -para outro as difficuldades que oppri- a) prolongar a via dupla pela construcção 
mem a E:;trada. d ' Ferro. da 2• lin\la, desde Sapopembã., até onde for 

UM SR.. DEPUTADO- Basta ler a. opinião de possivl:'l, na sec;io da Serra; . . . 
h · 11 · · d"ca lo aqu· como b) prolongamento de Ca.:boerra a..é S.Paulo 

um engen etro que ot m t . l da Loba de bitDI.a.lar·ga (I=, 60) con-erva!ldo, 
· eompetente. b 1 1 

o SR. FRANCISCO GLICE·uo-A questiionão e ãe~~~tuft!~:a !e d~~ar::~~ta. ~:~~ 
de engenbeiro,é de capacidade individual, e o tricas ~ . 
actual di r ctor tem essa capacidade. ~ nobres c) prolongamento, da Cachoeira. até Cruzeiro, 
deputados estão fazendo-lhe injustiça muito da linha. de bitula.estreita (1111,001. por dentro 
gr·ave. · · · daactual la.t•ga, constituindo a.s:sim duas li-

E' um ill!>ÇOde muita capacidade. muito bom nhas concentricas; . 
caracter, muita. ener~ia. e muita. bondade. · d) constr-ucçã.o de um ra.ma.l de 1· metr.o de 

O Sa. MoaA.Es BAR&os-Nínguem duvida. bitola, de Cruzeiro até ao porto de Angra dos 
~~ ~; 

o SR.. FRANCISCO GLICER.to-Entretanto, os e) adopção do mesmo alvitre de duas linhas 
nobres deputados 0 estãojul,"ando com injus· condmtrica.s entre as estações desta capital á. 

La.fa.yette e a Cruzeiro ; 
tiç~. § 2." Applicar á realização destas obras o o SR.. MoRAES BA.rutos-Simplesmente apre- seguinte proces,;o : 
cia.mos os factos. a) execução dos estudos, projectos e orça-

O SR. FRANCisco GLJCERio-Attendam os mentes administrativamente, por pessoal te-
nohres. deputado~ para esta informa.ç:.ão. chnico de confi.auça; · 

Era administrador da Estr -dade Ft:rro Cen- b) execução d•ts obras de preparação de 
tral,no tempo do orador ,o Sr. engenheiro Euge- lei ·o, for-necimento e assentamento da. super
nio de Meilo, gran 'e capacidade; ma.s aquella structura metallica., obras rl'a.rte, estações, 
est~ada. ~ta.va. d virlida em tres directorias: armazens, deposites, e mais accessorios por 
a dtreCtorJa. da. E~tra.da de Ferro Cen~. a. ·meio d~ emp1-eita.das geraes ou pa.rcia~. adju· 
d.ir-ectoria. da. de S. Paulo e Rl() d3 Ja.,leu' ' e uicadas m ·dea.nte -concurrencia. publica; ver· 
a de Conskucçã.o Mineira.. As tres directo ias sando sobre: · 
tinham tres dir~>.ctores que eram : o Sr. Eu, 
genil> de Mello na Central, o Sr. Beltrão na. 
de COnstrucção e o Sr. Alfred> Maia. em 
S. Paulo. 

O ·serviço era dir:gido por tres. ho~ens. 
Hoje todo elle repousa sobt>e a direc-ca.o de 
um só homem. Comprehendem os nobres depu
tados que não ha fo· ças humanas. nã.o ha. boa 
vontade que chegue para que um só home •! 

·})OSS'l dir·igir est ~ immenso serviço da Estrada. 
de Ferro CenfraJ.. 

U:r.rS:a •. DEPUTADo -Ent'io, largue o posto. 
. ' O SR.. MoB.A.E~ BARR.OS-0 remedio . sera 
:vender a-Estrada de Ferr.,,pór isso. que somos 
JriCa.páZea de a.ciministral-a. . . . . 
,;·. . 

1. • A idoneidade do; concurrentes ; 
2.• As reducções off, ~rec.da, aos preços esta.

bel,~cidos nos orçamentos officiaes; 
3.• Os pt·azos impror·ogaveis para o inicio e 

a conctusào das obras. 
§ 3. • Eif~cr.ilar os pagamento;; das obras e 

fo1·~ecimentos contra.cradoo, por meio de u.po
lices e·p~<:iaes tia divida publ:ca. int •rna, dos 
valores nominaes de 1 :000$ e 500$ de juro de 
50 ·I~ anuuaes e amortiza.v~is. em 30 annos, 
por "sor~ios annu.a.es. 8.s qua.EH serã.o emitti· 
úas ao pa.r, á.met!i.da. que forem sendo neces· 
•arias . 

Sala das sessões,"U de setembro dc~l892.-
Glicerio·. · 
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O Sr. Lt.opolf\o de Bulh<)ef'i 
é forçado a vir à trihuna. na sua. qualidndt
de relator do orçamP.nto do ministerio da in
du~tria, -via; ão "' obras publicas. R-·serva-s · 
para. a 3• d.iscu>:são do projecto, mas a critica 
e os ataqms soffrido~ pelo projecto, obrigam
no a tornar a palayra neste momento. 

Defende la.rgammt.P. (l pa,recer da commis
são, no qual foram f1mdament>1das as reLlu
cções de verbas por ella resolvidas, ·e a sup
pr~ssão de serviços que não teem produziLlo 
resultado neullum. 

Prova que a commissão procedeu de accor
d) com as nossas necessidades a~:tua.es. E' pre
ciso lazer econ.:rnías attendemlo a que ellas 
não drsorgani$em ~erviços; a comrn~ iio as
sim o fez, depois de haver lon)!arnente estu
dado o orçamento úa inuustt·ia e viação. 

A commissão de orçamento entrega o seu 
tra.bal.to ao pa.triotismo da Camara e está. cer· 
ta de que elle sera tão feliz como O foram os 
orca.m~ntos da fa~enda. e do interior. 

O SR. PRESIDENTE dó. a pala-vra. a diversos 
ora-lores inscriptos, que se acba.m ausen
tes. 

Em seguida declara que não havendo mais 
quem peça a. palavra, vae encerrar a discus
são do art. l" do projecto. (P~tuso). 

0 SR.. PRESIDENTE -Está encerrada a dis
cussão do art. I• e em discussão o art. 2•. 

Ningu m pedindo a palavra e encerrada a 
discussão do art 2" e sue essivamente dos 
demais artigos do projecto, ficando adiadas as 
votações por falta t.e numero. 

Estando esgo~ada. a hora destinada á ordem 
do dia, pa.~sa-se ao expediente. 

0 SR. l• SECRETARIO procede a leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 
Do Ministerio dos Negocios da Agricultura. 

Commercio e Ohras Publicas, de 29. do cor
rente, ramettendo cópias do offirio do inspe· 
ctor g~>ral de obras publicas e da informação 
prestada pelo chefe da la di visão . daquell . 
inspectoria, em satisflll;ãO do offi.c.o desta Ca
ma.ra de n. 275 de 21 do corrente.- A quem 
feu requisição (a.. comm.issão de obras pu· 
blicas). 

Do Minist.E>rio dos Negocios da Faz~>nda, de 
igual da. ta. em resposta a.o ofil.ci o desta Camara 
n 205 de 31 d,- agosto ultimo, remettendo in· 
torma.ç&>s e pareceres prestados por di versos 
funcciona.rios · daqnelle ministerio, relativa
mente à. petição, que devolve, d& companhia 

··de Ma;rmores ·e Ladrilhos, solicitando au~en· 

to rios uire'tos de importação sobro O$ ladri. 
lhos importados do extrangeit·o - A quem 
1ez a requisição {a commissüo de orça
tnento ). 

O ~r. E?itac.io Pe!õlfi'Ôa-Sr. pre 
sidente, na sessão de hontem requeri á me~a. 
que fizesse consignar na ot•dem do dia o pro
jt>cto que no dill. 25 <le agosto eu ha.via apre
sentado a respeito do marechal Deodoro. 

Informou-me v. Ex. que sobre este pro
jecto ia ser ouvida a commisi!iio de legislação 
e ju~tiça e tarnbem u cornmissao de orça
mento. 

Mas, como eu me havia entendido ante
riormllnte com um membro da commi~são de 
legislação e .iUStíça, que me affirmara não 
t~r sido recebido e.; te IJroj e, ,to no se:o daq uella. 
commi~ão, fui hoje a secrer.aria indagar a. 
causa da demoro, e •rerifiquei com surpreza 
que no me~mo dia 25 de · agosto o pro
,;ecto tinha sido remettido à referida commis· 
são, que até esta data não emittiu parecer. 

Ja se tendo esgotado o praso de 15 dias 
marcado no regimento para a commissã.o de 
legislação e justiç,-a dar o seu parecer, venho 
requerer a S. Ex que fa.ça, independente 
desse parecer, enviar o projecto à commissão 
de orçamento para emittir a sua opinião a 
rl'speito. 

Esgotado o praso de 15 dia..~. si est.a com- · 
mi::::;;ão não ti~er dado o szu parecer, o que 
não acredi·o, pedirei t>ntã.o a V Ex. a inclu
são do proj; cto na ordem do dia. 

O SR. OITICICA di um aparte. 
0 SR.. EPITACIO PESSOA- Parece·me OUe O · 

aparte do nobl'e deputado não tem procêden
cia; em primeiro legar, porque o :regimento 
não se suspende nas se>sr'€S de prorogação; 
o~ prasos ahi estab~lecidos vigoram em qual
quer tempo; f'ill seg-undo logar, porque a 
prorogação não fui feita para tal ou tal ma
teria ; prorogou·~e a sessão independente
mente de Pspeciticação dos assw11ptos a dis
cutir e votar, e S. Ex. VE'ja que todos os 
dias na ordem dos traballws figuram proje
ctos alheios aos orçamentos e á. questão finan
ceira. e até projectos de interesse individual 
(Aplia,los), 

Fica feita a minha recla.macão. 
Passo agora a tratar de outro assumpto. 
Sr pre.\1idente, em uma das sessões passa-

das, tratando dos negocias politicos do estado 
da. Pa.rahyba, que aqui represento, trouxe a.o 
conhecimento da camara o facto extrava
~nte de haver o governador daqnelle estado 
mandado, por um decreto, cobrar impostos de 
exercícios anteriores, decretando a.ssun· 1lliU\ 
lei retroa.ctiva em ma teria. fiscaJ. ·· 
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As leis orÇJ\ment.arin.'l do meu esta,Jo ha vi
n.m isentado do impo,.;t., qne p·L.rn.v:t a pr,l
ducção do gado, noi "X.:rcic Ol tle IH90 e 1891; 
o governador da Pu.ra :1yb:L em decreto de 
maio 't.e anno, mandou que s~ cobrasse o 
imposc, • dativo áquelles exerci cios ! 

Disse eu naque!la occasião que era bem pos
sive[ que os criadores s~ recus ~sem a pagar 
o imposto illegal. e que isso poderia ser fonte 
de desordens e confiit!:·os na minha terra. As 
minhas previsões vão inf~lizmente se reali
sando. 

Acabo de receber da Para.hyba. o seguinte 
telegr-c~omma,pa.ra o qual chamo aattenção de 
V. Ex. e da. Cumam ( 'é): 

«0 manicipio ele C:Ltole do Rocha recusa-se 
a pagar o ri ízímo t-etrouct.i \"O. Cobrança vio
lenta.. Conllictos provaveiil». 

Eis a. que ex.t1·emo no.; vae atir'll.ndo a ine
pcia.administràttva do Sr. Alvaro- Machado. 
o governador nomeado pelo Sr. marech<ll Flo
riano como tributo de ~peito i autonomia do 
meu estado. 

Pela Constit1lição, o Presidente dll. Repn
blica pó le intet•vir nos negocios peculiar.ll> dos 
estados p_il.ra a.sse_!!urar a exr'cuç;io das lei~ de 
caracter fede[al. Sendo o Sr. Alvaro Machado 
um delegado de immediata confiança do Vice
Presidente da Republica, •·enho p~dir a S. Ex. 
que intervenha ante o seu preposto para. 
fazer --cessar o vexame que va.e produzindo 
sobre .os meus conterraneos esse decreto incon
stitucional, extravagante e ridiculo. 

Parece-me, que ..:. Ex. para sustentar o 
seu agente, nã.o se anima: á a. defender a con-: 
~tituciona.lida.de _ de uma lei evidentemente 
retroactiva, e o que e mais, retroactiv-a. em 
ma.teria tlsca.l. 

O Sr. Pereira d.e Lvra. faz ver 
a.os· seus colle,"<<S que por motivOs imperiosos 
não pOde comparecer a sessão de h ontem . Só 
a.go_ra lhe é permittido vir protestar contra o 
procetlimento do governador de Perna,mbuco, 

. que a.ca.ba. de decr-""tar a diss)luçíí.o ria ma.gi!>.
t ratura. daquelle estado, qu.a.ndo, alias, ella. 
fôr-a organisada. de acc rdo I!Om a l ei. 

·. Q Sr , Dr. Barbo•a Lima dissolv~u a magis
tra~ peruambucana para · evita.r que ella. 
cooc_edesse um mandado de hal;er•s-c·orpws ~o 
padre Duetti, illegalmente preso naquelle es, 
tado por ordem do governador. 

O orador protes;a energicamente contra 
isso, na. sua qua.li·lade de representante does· 
· tado de Pernambuco. 

R9pr9SailhÇ59s " qug se refere o Sr. 
daput:~.d.> Urb3.no> .-4arcondes 

Rcpresentaçii.'J (que ao~ illu:stres membros do 
Congre~s ·, Naciona~ rf.il·igem) do~ la'l)radores 
da fret;ue:in. de Sa··•t' Am1a do Deserto, mu
nicipio de !ui;; d~ Fora, e<taiio de Mi11as Ge
raes, em {12vor da i•llmigração chinezfJ.. 

Srs. Membros do Congresso Nadonal-. 
os abaixo assigna.dos, lllovradore;;, resi

dentes no districto de Sant'Anna. do Deserto, 
município de .Juiz de Fóra., contla.dos no pa
triotismo com que costumaes trarar dos in
terelHM vitae-. da n~s.1o cara pa.t.ria., veem 
r<'.speitosamente submetter á vos.;a justa 
apreciação, a. present~ represen~. a.tlm de 
qu ~ . tendo em vi~ta. as r"Onsidera.ções que 
aprt>senta.m. torneis as 1ledida.s que conside
ra.rd:"$ m:1.is a.cerra.das pa.ra.que desa.ppa.reçam 
a.!> se1ia.s difficuld8.1les cnm que lucta a. Ja. 
voura. min~ira., inqu ·st.ionavelmente uma. 
das que mais concorrem para a riqueza. do 
paiz. 

Pensam os a.ba.ixo assi~nados que a.pon
tanrlo cada um dos pontos pr1ncipaes da c ise 
actuai que atravessa a lavoura, e sobre elles 
ma-nifestando-se com a m&xima. franqueza. e a. 
experiencia diaria. dos facto . .;, melhor pode
reis julgar quão fundada é a ligeira exposi
ção que com tOda confianca. depositam em vos
sas mãos. 

E' forçoso reconhecer que a lavoura em 
Minas >lCha"se em e"ta.do de verdadeira de
cadencia., devido isso á falta. das medidas que 
contrabalançassem os eíl'.•itos produzidos pela 
lei 13 de maio, que aboliu a. escravidão no 
Bra.zil. 

Conjuntamente com esta. iei, pP.nsam os 
signa.tariO!I desta. rrpresenta.ção, ·deveriam 
ser votadas outras leis primarias, que repri
missem a vaga.bnndag- ·~. encaminhando as
sim os novos cidadãos para. o trabalho e 
lliminuindo os eíl'eitos perniciosos da, cita.da 
}QI. . . 

0 primeiro e.tf!:':ítO da lél 13 de maiO toi, 
como é sabido, extorquir-se do lavra.•lOl' de
zeua.s de coptos, E'mpatados em trabalhadores. 
que o governo gara.nt.ia, e sobre os quae:~ 
se pa8al'am nã.o_ pequenos direitos. A indel\1-
nl.sação impunha-se de (lireiw, oomo c!Bra.· 
mente demonstrou o finado Bar&o de Cote· 
gipe. 

Pensar hoje em indemnisação é um verda
deiro a.bsuruo; ma.; pensar que o governo 

9 Sr. Url)a.-no Marc,o1;1des deve tomar quanto ante..;; m··didas tendentes 
·P,ed~ ao Sr~ presidente que mande publicar a minorar o mal causado. s:.!rá. um absurdo 
no jornalda.casa as representaçi:es ·sobre a. tambem ? · 

::; .... : . 

imm:gra.çã.o chin~ que l~e foram e.nvia.das Não o cre.mos. No seio do CongTessô. con
~ t!S~os do. Ria. de Janell'O. e de Minas Ge- -~~ ~· -g~tu,tps. J.a.vm~~~· · ÇQ~4o 
raee • .-- ~-'?·~o-. ··'· _ . :t'O!-· dlt-là;v:eQra, 
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não dPi:x:arão, certamente. de encon.h·ar todo de p~1•to, no estado da California, o ci1im, o 
o fundamento nas no~sas rPflexões. famo,;o chim con~tructor da « Union » e da·· 

Não re~ta duvida que o (<Jib.·rto e o melhor « Ceutml Paciti.; Rail Road », se,ja-nos .P ·r
traba!hador rural qu~ . possuímos pela sua mittitlo dizer o que vimos e a impr•cssão que 
perfe1 a adaptação á cultura. seu maior grao exp!rimentámos. observando esses llom,~ns e 
de r~istencia a.s con. dições clima.terica.s, snas I o seu tra..balho. Passadas as montanhas Racho
qualidades emmentemente aifectivas, alem sas, só se encontram trabalhadores chins 
do requ~sito da sobriedade ll.e alimentação e na linha ferrea, e nos grandes aterros que 
~os tr~JOS e outros predicados que lhe dão substituem os gigantescos viaductos emprega
mquestlnnavel. valor como in~trument:• se consid ·ra.vel num(·ro d~ operarias rle toàas 
do trabalho»: Forço>o. porem, é confess;~r as cathegorias. A' excepção dos feitores, 
que a embrraguez. vae se genera.lisando que são amer,can- ·s, tollo o pessoal per
entre elles, pod ·ndo ca.lcular.se em lOi, an- tence a rac:a. mongolica.. Nos boteis de 
nualmente. o numero de victimas de tão primeira ordem são o~ chins que se erlcarre
a.bominâvel vicio. Pouco assíduos ao trabalho gam rio asseio do.' me,mos. 
~e mostr<tm hoje, do que resulto.m graves pre- Nos campos da Ca.lilbrnia ha C'em mil chins! 
.Juizos não só para os lavradore~ como p:~ora Todo o travalho I'Ul'al é feito pc•r jovens 
elles proprios. Salvo mui rarns cxcepr;<ies, o intelligentes, l'Obu~to~. so!:r•io.• e economicos. 
liberto tral•alha. cerca de tres dius ,·omente na O asseio dos s~us vestill.o.-: prende a u.tten
semana. Isso é um facto attesta.do pela maior ção dos viaia.ntes .» 
pal'te dos lavradores. De todos os pontos p:tl'-- · Em um paiz rico como o nosso, onde a la
tem as ma:s justas queixas contr·a a insuffl- voura. aeba.·se agonisa.nte, onde temos e~tr•a.
ciencia de braços para toe :r-se a la.voum. Por das a construir, terceno» a deshast.a.r, pa.nta
todos esses motivos o aspecto da. lavoura em no;: a seccn.r, commer·:io o. estabelecer. indus· 
Minas é o seguintl·.: mao trato, colheit().s tar- t bs a crear, a pt·e··.euça do chim toma.-se 
dias, nenhuma plantação de cere3.es, etc., indi;~pensa.,•el. 
etc. O mineiro tlo Norte que (lurante alguns 1\ão se tt·a.ta presentem ·nte da questão 
annos procurava a znna da ma.tta, fazendo do povoamento do sólo, trata-se simplesmente 
grande parte da colheita de caie. contribu1a de salvar tt lavoura. e, portanto, o pa.i~ de 
:po lerosam.ente para facilitar o serviço da la- uma crise verdarleiramente 3.8SustaU.ora. 
voura. Hoje. porem, come~.a elle a procurar A naturez:c não dá ~alto. 
de prefer~~cia os estados de S. Paulo, Rio de Para passar-'e do liberto ao europeu é ne-
Janeiro e E"•pirito Santo. «Não podemos ap- cessaria um intermediaria e esse interme
pellar actualmt:nte para os immigrantes eu- di ar i o e o chim. 
ropeus, porque os poucos que podem vir para Eis as considerações que julgamos dever 
o Brazil são relativamente insuffi.cientes para fazer e para as quaes invocamos a atte11ção 
os estados de S. Paulo. "aranâ. e outros mais dos illustres membros do Congresso NacionaL 
a~stra.es, cujos climas mais apropriadM Sant'Anna do De;erto. 16 ele ag-osto de. 100,-2.. 
áquelles que, elles deixaram na Europa, são -Pedro de Souza Ba,tos, Esmeralqo de Ba.S
outt-os tantos podero.os a.ttra.ctivos para a tos Freire, Ernl:lsto Bastos de Gú135. Thoti:J.e 
prefere·• ela da localidade austral, onde devem Gonçalves Botelho, Cesar Corrêa d~ Azevedo, 
estabelecer-se Não podemos. pois, •:eixar de Dr. E. Corrêa da Azevedo (medJco), Manoel 
appellar para os chins agricultores, de pre-- Antonio de Freitas, Marcellino Paulo da Sil
ferencia mesmo aos japonezes (que não emi- va, José Pinto de Souza Yarges, Candido 
gram, porque na sua terra são muito felizes, Pinto de Souza V ar es, Martinho Rodrigues 
pois que o J~pã.o é o unico pai.z do mundo de ~e?-eiros, !Jhristiano Go~ça,lves Portugal, 
onde a popnlaç·1o em vez de procura~ as Ctu:~tmo .J~~e Santos, Jo~e.Alves do Cou~. 
grandes capitaes (a·de Leste, que é Tokw, e Jose Antomo de Souza Júmor, Rosa. Jumor 
a de o~ste, que é Kiot?), como acontece geral- & Po~tugal. João de ~ra.ujo, Jo~é Leão_ de 
mente nos paizes ci viltsados de toda a parte do Andrade França., CUst.odiD de AraU.JO Moreira, 
mundo; procura de preferencia o campo, o Liberato E~con·ega,. Geraldino Vieira. Ma· 
que prova encontrar alli o seu bem-estar e a chado, Agrrcola A vila, Manoel Bote~o (e 
sua felicidade. Não podemos. recorrer aos Po- Souza. R!-tpozo. Ma~oel l!()telho de Souza ~
lynesios. que são numerogiss1mos e espalhados pozo Jumor, Antonrq Lmz de Souz~ C<Jntmo, 
nesS!l vasta agglomeração ~e archipelagos da Jo~o ·Lop~ de Pontes, Sil vi.no Jo e da Sily~, ' 
OcE>ania como fez a Australla, n .. m tampouco Joao Agostmho, C. Tavares Basto~. C. J. FreJ.
podemoo a.ppellar para. os Indou!l ou coo is tas. Manoel Guima••ães, Jo~é.Ribei.r.o Mendes• 
da India In~leza, porque os inglezes não BentoLuiz F.,Jix da Silva, AI1~<miq Brumli, se-. 
permittem absolutamente que elles emigrem bas~iãoLim~,Fmnctsco da M. PereiradaSilva, 
sinãü para as colnnia.s ingleza.s » O Rr_ Dr Jose Franmsco dos San~s T;men~, Clemente 
Pedro D. G.- Pa.es Leme, em 1817, escreveu ~rancisco dos Santos! J!Jao~a,m.p!:li~:q! ~~1-
~ llnba8 ~- Tendo tid& a fortuna. de ver .liDo Gomes Fra.~~ V1~, ~W!í· d~ ~e19J.s. ~4 
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thur Va.n-Dels~>n, Domingos Theodoro Vieira, rse ~j!:~~a de dia pa.ra _ dia~ que. oo pederã. 
Thomê A. Botelh ·, Rodolpho Francisco Di- , ser debellada. pela eolonisação chint>Z&. 
naltis, Amancio Ricardo Ferreira, Leopoldo A Ca.mora Munici, a.l da Barra do Pira.hy 
Ferreira de Carvalho. João Garcia Torres. abstem-se de fazer algumas considerações 
Manoel Antonio de Almt>ida, Francisco Pi- sobre o estado precario dala.voura flumir>ense, 
mente! de Barros,Michili Agieli,Joã.o l~apt.ista ali<i.s hem patente; limita-se a pedir a vossa 
Junior, Dr. Antonio Pereira. de Souza. (me- attenção, Srs. d(>1mtados, para a representa
dico), U. Teixeira de Magalhães Leite ção que os fazendeiros deste município dirigi
(fazendeiro no estado de S. Paulor, Ro- ramaosr.governadordo estadoem4defe
dolpho Pereira de Souza (idem idem), Antonio vereiro do corrente anno, cuja cópia vae an
João de Souza, Luiz da. Rocha. Vaz, Manoel nexa. 
~artins. d!L Silva, Permi!JiO Pereira Guima- Ba.rrn do Pirahy, 2dejulho de 1892. -Jose 
r-eLeS~ Zefermo ~~.P s da S!l va., . n:a.noe.l Lopes Rufino Fructnoso Gomes. presidente. -Manoel 
da Stlva., Se~ttao ~opes da S~~~a, Joã~ ~n- Gouçah·es Boszma, vice-presidente .-Manoel 
ça.lves Barbo:sa ~l:l Lmm.,Flau~mo ~on~a;l~~. Antotlio Gomes da Cnnh .-Dr. CJ.adoveu 
AI{OStinho Te1::te1ra ~??Z··~a~ Ca.rlo? J~e Rt· Eliodorio Çelcstino. -Ildefon~o Leite Falcão 
beu:o. J~aquim de A~ 1> Rt I!'I~o. Fra.ncts~o d_e Dias -Juse Alves do Nascimento.-Manoel 
As.s1s R1L:eiro, TbeCidoro Candi?o ~e Assts R·t· Coelho dOL Silva Sobrinho. -Catão Barbosa de 
betro, Joao Fernandes de AMs Rt.bet.tO. Ba.~- O!ivei:ra Couto (V. m~t;·ictal.) 
tholomeu de Souza Mar·ques, LU17. Antomo · 
das Neves, Manoel Rodrigue:; de Oliveira, 
Porftrio Nola.soo da Silva. Marques, Homcio de 
Assis Got!!lys, José Idalino da. Silva, Antonio 
Jo•ê da Silva Olive ra, Dimas Ma.:timia.no Ri· 
beiro, Jose Caetano da. Silva., Leonardo Silva, 
Antonio Brant Rodrigues Horta, Euclides da 
Fonseca Horta, Lucas Cabral da Motta,. Nou
tel Brant, Noutel Ferreira. Sampaio, Manoel 
Dutra. da Rosa, Antonio Luiz Pereira. Eleo
doro Pere~a de Va.seoncellos, Miguel da Si! va, 
Carlos Augusto Itaborahy, José Rodrigues 
Martetto, Ca.millo Ebenglinger. Ga.udencio da 
·silva. Ca.rnéiro, Antonio de Paula Ferreira, 
Franás o Maria da Rocha Werneck, Pedro 
Jose de Araujo. Manoel da Silva. Carn:oiro Ju
nior, An1.onio d~ Souza Cunha, Fernão Ro
drig:.~es Mello, Luca~ Rodrigues de Mello. José 
Lopes de· Carva.lh.,, Manoel Costa Amaral. 
·Jose Nunes Aldeia, Augusto Miguel de Car
valho, lrineu Jose rle Freitas, Jo::;é Evan!!e
lista de Almeida, Frandsco C: ,a,ga~ de Al
meida., Jo:;é Evang li 4a de Almeida. Filho, 

·Franci~co Ferreiril. de Assi~ Fonseca, Manoel 
de Assis Ribdro. 

COLO"IS.\(.',\.0 CHll\"E'U 

Repr~sent- ·çi<? dil'igi!la ao Sr. Go'tiernadar do 
Estad? d ·1 Rio, contra-~6mirant~ D. Ca1'los 
Baltha;a1· da Silv~ira, l)elO$ fa;endciros da 
Bai·ra do Piralty 

ne·accôrdo com o que se re~olveu na reu
nião de fazendeiros effectuada na lntenden
cia desl;a cHade a 4 do corr·ente, ti v-e a. honra 
de entregar horitem ao Exm. Sr. Governa
dor do E3ta.-io a seguinte represmtação: 

<Exm Sr . Governador. A classe agrícola 
do município da Barra do Pirahy, rep~n
tnda. pelo; ahaixo a.s~ignado• nella inter-es
sados directa. ou intlirectamente, r~unid-ru no 
salão da. Inrcndeucia. a convi te do respectivo 
Con~dho Municipal, vêm á pre$ença. de V. 
Ex. expôt· com a trHt~or sinceridade o estado 
VPrdadeiramente desolador em que se acha a 
agricultura fluminen<e. · 

No{ u lti.mos armes anteriores a 1888, os . fa
zendeilw pr-evendo o proximo fim do trabalho 
~ravo, trataram de augmenta.r as planta-

lllms. e Exms Srs. presidente e mais mem- çõ~s de café, u~ilisando, pôd.··se dizer em :ma 
bros da. assembléa geral l eoislativa: totillida e, os terr.-nos que ainda existiam 

A Cama.ra. Municipal da B:ma. do Piraby, 
estado do Rio de Janeiro. rep' esentando um 
dos centros mais importa.utes da agt·icult.ura 

·fluminense, vem perante a aSSt-mbléa geral 
legisla ti v a. pedir a revogação do dect·eto 
n . 528 de 28.dejunho de 1890, que prohibe a. 

·importação dos trabalhadores asia.ticos no 
. .Brazil. 

apropriados a essa cultura. · 
São esta.~ . Sr. gov< rnador, a.s plantações que 

:produzira!ll a grande colheita. deste a.nno, in
Hizmente não .aproveitada em parte, e que 
l'Onem o ri··co dE> perderem-se completamente 
sj o governo do estado, ·em boa hor-a. confiado 
ao _patriot.smo de V. Ex. não nos proporcio
nar meios de vencermos a crise que atraves· 
samos . • · 

E~ decreto, .;:rs, deputados, robre ser in· Como V. Ex. -vae ver, o prejuízo que os 
constitucional, porque o:ffende .a autonomia dos lavrador~ de ca.te ti v~ram em H!91, e com 
estados,vedandu·lhesadmitt\rcolonosquemais 

1
elles as rendas do estado, representa. somma 

:{lo,;sam convir as suas rondições economicas, 
1 
importan~. A com missão da pi·aça. do Com· 

·e .a.lt_amente prejudiciii.J. a.o do R.io de ~aneiro,l me~:o da Capital .FedeJal, .. encarregada. de 
· · · Cllj_a· la'!our& atra.vessa. tre_menda cr1se, que .ava.lia.r .~nnua~ente a. oolbezta. provavel do 
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café, ao .Publicar seu trabalho relativo á fu- S. Paulo se encha de immigarntes européos 'a 
tura. safra, calculou~ Jlerda. da. colheita pas- que 11a.ja t-efiuxo pa.ra. o nosso Esta.do, por
sada em. 500.000 ~ de 60 k.ilogrammas que isso só acontecerá daqui á lO ou talvez 
ou 30.000.000 de k1logramm~; tomando para ã. 15 on 20 annos. 
a :Perda do nosso _estado apenas a terç_,a As plantações .de cafe continuão a ser feitas 
parte desta quant1da.de . foi elb de lO a.lli em escala vastíssima e a locomotiva 
milhõe§ .d~ kilogr~mma~, qu~ tepre~·entam o a.van~.11. constantemente IJelo sertão . · 
valor mm1mo de 01to mil contos de réis. « Durante o a.nno findo pa.ssa.ra.m pela llos
. Eis, Sr. Governado!', a quanto subia o llre· }leda.ria. de immigra.ntes de S. Paulo 108,'736 
juizo dos fazendeiros de cafe do Estado do pessoas e nos ultimos lO annos 330,393. 
Rio, As rendas publicas perderão cerca de Ora, apezar deste grande contingente de 
novecentos contos. trabalhadores, a. noticia de origem official, 
. «F.ste prejuízo, sem du'Vida importante, tor· de onde, extrabimos estes dados. diz : - Ha. 
na-se, entretanto, . pequeno comparado com o carencin. enorme da. braços e se no corrente 
que nos ameaça. Representa. elle a perda de anno de 189-Z não entrarem l50 mil immi
parte da producção de um iLnno e nú~ c;;tn· gr-.1.ntes, 1m. verá no estado de S. Paulo c1·i~e 
mos seriamente a.mea.çndm de perdermo~ a. sensiveL 
ma.ior parte das propt•ias plo.ntaçoes. Não devemos, portanto, pensar em immi· 

Em todas as fa.r.end:l.íl teem sido e vã.o sendo gra.ção europea; a despeza. que o ·estado do 
a.ba.ndona.da.s, sempre em maior esculn., planta.- Rio fizer com ello. irá aproveitar exclusiva
ções de café ainda em bom estado de produc- mente a. s. Paulo, para onde os imm.igl'l.tntes 
tibilidade: as que não são abandonada~ já, se retirarão em prazo mais ou menos curto. 
deixam de ser convenientemente tratadas, Nesta. emergencia só vemos dous caminhos 
resultando disso diminuição da. producç.ilo. a seguir : melhor aproveitamento do trabalho 

A rui.n.a. do enorme ca.pita.l. agricola, re- nacional e introducção de tra.balha.dores asia-
presentado pela. a.ctual lavoura . de cafe, t icos (chínezes). . · . · 
será o maior desastre para as ren<?s Em 1890 foi organisado pelo ex-gove!na.dor 
do Estado, que delle tira a sua. prm- do estado, de accordo com alguns pres1dentes 
ciJlal .verba. de intendencias, o regulamento rural dos rou. · 

Si do cafe passarmos aos cereaes, que era.m nicipios, 63ta.belecendon.estatistica. ·municipal, 
cultivados em elevada esca.la. na. .zona. ca.feeira. instituindo a. caderneta pa.ra re.,aula.r as re
do Rio, notamos grande e progressiva. dimi- lações entre os. amos e patrões e os'jor.na.
ntúção da. producção. O í'eijão, o milho, o leiros, servíça.es, operarias e artífices, creando 

· arroz, a farinha· . e todos os outros . generos o fundo de beneftcencia e um corpo de guardas 
alimenticios são importados da capital Fe- ruraes de nomeação das intend.encia.s. Este 
deraJ. ; im_porta.ção que este a.nno torna.r-se-ha r e.,auia.mento, que aliãs Ilrecisa. ser modificado, 
ainda ma.u:ir, porque as plantações represen- ficou sem execução até hoje. 
tam a quarta. ou a. quinta parte das do anno « Para que elle se possa executar e neces
passado. Signiftca. isto que o generos alimen- sa.rio que o uso da caderneta seja obriga to rio 
ticios irão ter um augmento pelo menos de e não facultativo, como determina. oart. 20; 

, 50 •/o em seus .preços actua.es. que seja. creada a colonia de que trata o art . 
Os trabalhadores nacionaes, livres e liber- 9" ; que o prazo do ar.t. ô• seja de tres dias.e 

tos, abSorvidos em grande parte pelos centros que o re.,"'llla.mento seja. posto em execução 
populosos. para onde foram a.ttrahidos pela em todo o estado. · · 
alta do salario e pela suavidade do trabalho, «Seria tambem alta.mente . con'Veuiente . a. 
abandonaram em grande numero as fazend;~.S . crea.çãl> de uma colonia :penitenciarja. agrícola. 
passando de prod.uctores que eram, a simples á semelhança da. de ,Mettra.y, em· França,; es
consumidoros. Os que permanecem nos esta.- pecialmente destinada aos peq_uenos vaga- ·• 

. belecimentes ruraes são de extl'aordinaria in· bundos que existem nas povoaçoes e nas fa· 
stabilidade, trabalham apenas tres ou quatro zendas. . . 
dias em cada. semana, faceis em satisfa.zer suas <t Muitos desses rapazes, condemna.dos ·.nos .· 
necessidades, sem ambições, dotados · da mais tribunaes correccioua.es por pequenos delictos; · 
melindrosa susceptibilidade, aba.ndonão o tra- vão cumprir 3.S penas nas cil.deias comm:nns, 
balb.o·á"menor observação que se lhes faça. de onde sal1em ainda ma.is viciados. 

A immigriu;ão européa., destina.da. á agri- « Com. a execucão •. em todos os muieipios, . 
cultura·, concentra-se quasi que exclusiva- do regulamento assim modificado; é de ·crer . 
mente no grande oeste paulista, para onde é que cesse em pa.rte a ,ana.rchia existente . .. 
attra.hi4a por propa,"ll.nda especjal, ha longos Sendo, como ~ • . insnfticiente o -num.el'Q d& ·, · 
annos feita. na: Eurolla., e onde vai encontrar traba.J.hadores agrioolas, ainda. mesmo .que·sa ... · · · .• 
va.nta.,o-ens que. presentemente não podemos consiga·regularisa.r .o tra.ba.J..bo, de.vemos, sem· : .· · 
oil'ereeer-lhe a.qui. . . . · · . perda de tempo, :tratar da importação. de . · ;., 

· E .llem pódemôs esperar que o oeste de colonos chinezes, os unicos que nos podem < , . 
Caln&ta v. v. · 
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------------------------------------------------------
· · servir pelo baixo salario e :Pela consta.ncia no 

. tra.ba.llio. · 

. Para.· provar sua. aptidão como agricultores, 
podemos citar as autorisad.as opiniões de 
Courcy, dQ .padre Rue, de Varigny, de Dabry 
de Thiersant, de Salvador de Mendonça., de 
Henrique Lisboa e de di'versos escriptores que 
nos Estados Unidos tomaram a. defesa destes 
excellentes trabalhadores. 
· .· Ei:iste já. vota.d& pelo oongresso do estado, 
uma. lei dando ao governador amplos podel'es 
pa.ra. promoTer a introducção de immigra.ntes 
·sem especificação de raças ou nacionalidades. 
E' a execução dessa. lei que os abaixo assi· 
gnodos Í)edem instantemente a. V. Ex., dando 
prei'erencia aos colonos chinezes. 

Devemos pôr de pa.rte o sentiment.a.lismo e 
cuidarmos Sériamente da sa.LTn.Qiio da. agri· 
cultura. fluminense. 

com raZAo, diBSe noto.vel eacriptor : A po· 
litica sentimental não foi certamente a do 
Sr. Willlam Seward, e praza a.os céos que 
ell.a. nunca ~a. a polltica. dos povos que teem 
grandes problemas economicos pendentes de 
resolueão. · 

Willlam H. Sewa.rd foi o gra.nde ministro 
·americano que promoveu a. importação de 
tra.ba.lha.dores cbmezes nos Estados Unidos e a. 
quem o territorio,a.te então inculto,da. Califor· 
nia deve estar hoje transformado em um dos 
\)Stados ma.is productivos da. União Ame· 
ricana.. ~ · · 

Sr. governador, con1lamos no pa.triotísmo 
de V. Ex. · 

Barra do Pira.hy. 4 de fe>ereiro de 189'2.
Ao Exm. Sr. contra.a.lmira.nte D. Carlos Ba.l
tha.za.r da. Silveira., dignissimo governador do 
estado do Rio. .. 

(Seguem-se 121 a.ssignatura.s.) 

Como se vê desta exposição. que exprime a. 
Vei'dade do que vae pelo interior, a crise que 
pesa so'Qre os fazendeiros do Rio é gravissima. 
e deve ser resolvida quanto antes pela. impor-
~ d.e tra.ba.lhadores asiat.icos . · 

Disso depende a. sa.lva.ç&o da. fortuna. pa.rt_i~ 
cular. e, da riqueza. publica. do Estado, cUJa. 
mina. é imminente. 

Si, poré~, th~rias, ma.is ou menos se~i· 
men~ continuarem a. supplt~.ntar as razoes 
de ptidem economica., o anniquilamento da. 
agricultura 1lwninense será in evita. vel e fatal. 
. ~~ Jl&l'f.e das. plan~ de ~é, q~e 

·colistituem a. prinm;pa.l nqueza. &grlcola. uo 
Emd,o,; deS&p~ em dous ou tre~ annos, 
áem que mais tarde essa cultura. possa ser re-

. ' no.vad& em igual ~tensão, porque, como é 

. . s;~.bjdo~ · qnaai to1bl, a. zona. ca.feeira. 4o Rio e~ 
~~ e8g9.~ .OU OÇÇU~ pe1ll. la,VOUl'l!> ~ 

" --~1-e. --./ .· . - . 

A area. a.proveita.vel para. novas plantações 
de café é r e.la.tiva.mentc }lequena. 

A carestia. dos princlpa.es generos a.limenti· 
cios. outro mal que nos aftlige a todos, é de
vida em grande parte á diminuição da. pro
ducção, que é quasi nulla. no estado do Rio. 

No tempo em que havia não abund.ancia. de 
de tralba.dores, ma.s a.J.guma facilidade de 
obtel-os, a.s fazendas de ca.fe produziam milho, 
feijão, arroz, fa.rinha e toucinho para. o pro
prio consumo. Se em algumas deUa.s a pro
ducçã.o era. esca.s..c:a., o supprimento era. feito 
por sobras de outras, que serviam igualmente 
para. abastecer as :povoações do interior. 

Hoje todos esses generos são importados da 
Capital Federal. Nos mais a.fa.stado3 centros 
o.gricolo.s só se encontra milho do Norte ou do 
Rio da. Pl'll.to., 1eijiio de Porto Alegre, arroz 
da.lndlo., fu.rinha de S. Matheus ou de Santa. 
Catha.rina, toucinho e banha. dos Esto.dos 
Unidos. 

O descommunal a.ugmento de trafego da. 
Estrada. Central e as oonstantes recJ..a.mações 
que a. imprensa. diaria registra., provam que a. 
importação e elevadis:;ima. 

O meio de fazer baixar o preço desses ge· 
neros, será desenvolver sua producção no es· 
tado do Rio, que tendo encravada. em si a. 
Ca.pita.l Federal,poderâ facilmente a.ba.stecel·a. 

Será necessario que as fazendas de ca.fé pro
duzam tambem cerea.es, como antigamente, e 
que os mesmos braços que ftzera.m o es,oota.
mento dos pa.nta.nos da. california.. transtbr· 
ma.ndo-os em terrenos productivos. venham 
fazer igual trabalho aqui nos terrenos alaga.di· 
ços, que alem da serra do Ma.r se extendem 
até ao littoral. Esses terrenos hoje incultps, 
poderão abastecer abundantemente de ce-
rea.es a Ca. pita.l Federal. · 

Promovendo a reunião de 4 do corrente e 
pedindo a a.ttenção do illustre Sr. governador 
do e...<>ta.do para assumpto tão importante, a. 
Intendencia. Municipal da Barra. do Piraby 
tem cumprido o seu dever. 

O presidente da. Intendencia., Peilro CeZes· 
tino Gomes da Cunha. · . 

Barra. do P.ira.hy, 25 de fevereiro de1892. 
(Artigo tra.nscripto do Jorna~ elo Commercio 

de 26 de fevereiro de 1892.) 

Sra. membros do Congresso Feder&J- o 
Senado do estado qe Minas Oeraes em sessão 
de 16 de lD.aio do corrente 8.DDO approvou a. 
indicação de um de seus ·membros afim de 
que leva.ntasseis a. exceJIÇão determl<lad& no 
artigo 1' do·decr2to n. 528 d~:t28 de junho de 
1890,concebido nos seguinteS termos: 
· <l E' inteiramente livre a.. entl'&lia. n()s por~ 

tos d~- - ~publica dcsindivid,~ ~dos e 
..·: . 
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ap~ para o _tra~l~o, que não se acharem mesmo injusta prohibição da_entrada de in·
SUJeltos a a~ça.o cn-lmmal do seu paiz, exce- digenas da Asia no territorio naeionaJ., pede
ptuados os mdigenas da Asia ou da Africa vos faç.ais etrectiva., pelos meios que vos pare
que sómente mediante autoriEação do Con~ cer mais adequadás e sem favorecer aos 
gresso Nacional Po?~I'M ser admittid_9s, de immigrantes procedentes daquella. região do · 
a_ccordo com as condiçoes que foram entao es- globo, a franquia dos nossos portos aquelles 
tipulad~. ~ . trabalhadores que procurarem nosso territo· 
~ excep~o f~1!A em relação aos asiaticos e rio só em busca. de trabalho, qualquer que 

a~r1ca.nos nao e JUSta ante a.s leis da huma· seja sua procedencia ou nacionalidade. 
n~dade e em rela_ção a umpovo,comoo nosso, · · 
dtsperso em tern torio rico e vastíssimo que Paço do Senado do estado de Mmas,4 de JulhO 
só de pequenos esforços e de braços Carece· de 1892.-0hris~m Jac'l.ues B!as For/es.-

. para a prod.ucção da. abundancia e da riqueza. Dr. Carlos Ferre1ra Alt~eS. -:Joao larMS Re· 
geral. bello dn. c~sta. 

A selecção da raça é lei fa.tul que se rea.li- lllms. e Exms. Srs. deputados ao Congres· 
sa.rã. independente dos esforços de qualquer so da. União- A assembiéa. legislativa. do es· 
pode! politico, como se veri1lca entre o povo tado· do Rio de Janeiro em sessão de 8 do cor
bra.zlleiro, apeza.r da immigra.ção africana. e rente appro,·ou. por maioria absoluta. de 
escmva. votos, a seguinte indicacüo assignada. por um 

Si, pois, o melhoramento deUas e ta.mbem de seua membros: -
para. o progresso de todas as industrias e ri- «Indico que a. assembléa legi3lativa. do es· 
quezas publicas deve o governo favorecer tado do Rlo de Jerneiro, reconhecendo o di· 
por todos os meios a immigração indo-euro· reito que assiste aos estados, em fa.ce dos 
P~. não seria. justo trancar os portos brazi· arts. 35 § 2o, 66 § 2~ e 72 § 10 da constituit;ão 
le1ros a.os asiaticos, africanos. australianos ou federal, dea.dmittirem.em seus terrifurios im· 
naturaes de outras regiões do globo, que o migrantea de todas as nacionalidades, repre
procurassem em demanda de trabalho. sente .ao Congresso Nacional, pedindo que se 

São os asia.ticos incontestavelmente opti- promova com urgencia à execução do t1•a.ta.do 
mos trabalhadores ; e de braços para. o tra· Cele'bra.do com a China em 5 de setembru de 
balho muito mais do que de colonos que 1880, e que os auxílios á. im.migração setor· 
queiram, fixar-se no nosso · pa.iz para povo- nem extensivos aos indivíduos de. rodas as 
al-o, é que temos · actualmente urgente naciona.lidades.-Sala. das sessões, 12 de julho 
necessidade, para ·salvar a lavoura da. crise de 1892.-Pedro Ounlza,» 
prolongada. em que se a.bysma.. Orgãos da assembléa, e conformando-nos 

O governo provisorio, attendendo mais im· com o seu voto, vimos dar cumprimento á re
mediatamente a essa crise, do que a. · conside· solução que deste resulta. 
ração de outra ordem, reconheceu que uma Vós não ignorais, Srs. deputados, de qnan· 
da.s mais palpitantes necessidades a que con- ta. gravidade se reveste aetualmente o pro
vinha. a.ttender, para fomentar a.s forças pro- blema agricola. no estado do Rio de Ja· 
rluctoras da Republica, er a. o desenvolvimento neir o. 
da immigração européa. A ninguem é liciw desconhecer a situação 

Nã9 a entorpecerão, entretanto, as immi- angustiosa em que se encontra. hoje a lavoura. 
grações de asiaticos que, sem favores do Es· fluminense, assoberbada pela crise do tra
tado, venham ás nossas plagas sómente em balllo. 
procura de trabalho. . E' já. manifesto que. para o cultivo das 

E porque não ·era justo imital-os, ergueo- terras e o serviço das collieitaa, não ha. braços 
do-lhes muralhas, ou vedando-lhes a entrada. disponíveiS nos districtos rurllffi em proporcão 
em nossos portos, a Constituição Federal, na dos estabelecimentos agrícolas, nem ba negar _ 
declara~o de direitos, facultou em tempo de que os sa.larios relativamente altos o:tferil
pa.z a. qualquer estrangeiro a entrada no ter· cidos nos centros populosos estão determi
ritorio nacional. ou sa.hida delle, indepen- na.ndo o exodo constante dos traba.lhadores 
dente de passaporte (Constituição art. 72§ I•). do ca.mpo para. as cidades do litoral. · 

Igual permiasão consigna a. COnstituição . Dabi (pa.ra não faJlar sinio do nosso prin
deste estado, art. so § 1 •. Entretanto, apeza.r cipa.I genero de cultura) o abandono wta.l dos 
de virtualmente derogar o citado decreto do càfezaes mais antigos, e o tra.to insnfDciente 
govemo provisorio, que prohiQe a immi.,"'l'a- dado aos cafeeiros novos, o que e-iplica. o de
ção de africanos e asia.ticos, no Senado Fe- crescimenro progressivamente accelerado da. 
deral um dos seus illustres membros propoz producção do café que, não obstante; e ainda. 
por lei ordinaria ~ua expressa. derogação. a maior fonte _de renda para O. estado, .. 

O Senado do estado de Minas, acompauhan- Dahi o extra.ordinario incremento -da impor~ 
do os sentimentos que dicta.ra.ni ao poder con· ~-estrangeira _de cereaes, . .que nãO são · 
stituin~ -a iierogação da. inconveniente e ma.is _produzidos no pa.iz. ~ . ·, · _ .. 
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Dahi a crise·· dos transportes, a insufiicieri- -quaes custaram aos cofres publicas a quantia 
cia dos trapiches para a descarga. marítima e de 9o244:226$555,além do que despendeu o go
o augmento descommunal do trafego nas es- verno geral, pois, segundo consta do mencio
tradas de ferro. · .. nado relatorío, toda a immigração ita.Iiana in-

Dahi'a perspectiva da crise economica q_ue traduzida no :paiz á custa do Thesouro Nacio
j(t transparec?. na baixa gradual do cambio, nal fl:xou-se naquelle estado. 
pelo retrahimento prudente dos capitaes, O mesmo documento pede agora aos poderes 
retrabimento motivado pela desproporção do do Estado mais 5o000:000$ para a introducção 
pouco que o paiz o:fl'erece em permuta do de 600500 immigrantes, apenas sufficientes, 
muito que importa. desproporç1i.o apenas ve- segundo os seus calculos, para supprir a falta 
lada. pela raceita dos impostos aduaneiros, na de braços de que ainda se resent~ a lavoura 
pauta ascendente da renda. das alihndegas o. paulista. 

Urge, pois. sustar a decadencia em que vae Seda, sem duvida, em pura perda o di-
a producção agrícola, sobretudo no estado do nheiro gasto pelo estado fluminense, si ten
Rio de Janeiro, provendo a lavoura. dcs bra- tasse este derivar uma parte da corrente im
ços que lhe escasseiam. migratoria solidamente encaminhada para o 

Só em um anno, dUl'ante a ulima colheita, estado visinho. 
segundo ~e vê do respectivo l:oletim da pra- Para S. Paulo é attr-abida victoriosamente 
ça. do oommercio, a falta de braços para o 1 o - ll do 
apa.nhamento dos fructos occasionou o aban· essu. co omsac:.ao, que a i a.cre lttl encontrar a 
dono de mais de dez mil. kilogram.ma.s de café, cultura do cafeeiro mais remunerador do que 
0 que equivale ao preiuizode oito mil contos de entre nós, e clima menos QUente e o terreno 

. • . menos montanhoso. ideas estas que se tem 
reis de nossa. moeda p:ora os particulares e a feito espalhar na Europa por-meio de cartas 
perua de cerca de mil contos de réis para '> te · t d il 1 1 Thesouro~ A assemblea legislativa do estado aos paren s, escrlp as o Braz pe 03 co onos 

bem succedidos. 
do Rio de Janeiro, Sr5. de;putado~. continua a o. nroprio relatorio paulista acima.. citado 
ver na immigração europea um factor ethnico ~ 
de primeira ordem, indispensavel :para a con- gloria·se deste triumpllo, quando afilrma ã. 
·stituição futura da nacionalidade brazileir? •. plgína 5: 

Fomentar o incremento da immigra.ção «Hoje podemos dizer que raro e c im.mi-
dessa prccedencia, attrahil-a, fixai-a ao nosso grante que não procura S. Paulo :para sua 
sólo, a5$iroíla.l-a, interessai-a nos destinos do collocação.» 
paiz, continúa à ser a nossa. constante preoc- Assim, Srs. deputados, desesperando de 
cupa.ção. obter trabalhadores europeos em numero suf· 

Infelizmente, porém, esta assembléa está ficiente e sendo um fa.cto adquirido que o tm
convencida de que e impOssível supprir de balho nacional agrícola (em grandepa.rte con
braços dessa origem a nossa agricultura, na fiado aos antigos libertos) é cada vez menos 
vasta esca.la em que elles são actualmente re- intenso e menos constante, esta a.ssembléa. na 
clamados. · difficil situação em que se encontra a lavoura 

Nem o nosso clima, .nem o no•so systema de flumineme, não vê outro remedio sinã.o no 
cultura nas montanhas, nem a intensidade do ap:pello ao auxilio do braço asiaticoo . 
trabalho exigido, permittem-nos offerecer ao Os governos dos povos mais cultos do globo, 
eti.ropeo, · como o·perario agricola, as vant~- em circumstancias semelhantes, não tiveram 
gens que el!e espera quando emigra em busca escrupulos em introduzir· os chins em suas 
de melhor sorte. colonias; a elles recorreram os inglezes, os 

Do relatorio do Ministerio da Agricultura, francezes. os hollandezes e os americanos do 
ba. pouco publicado, vê-se que no decurso do norte em suas possessões da .4frica,Asia. Ame
anna de . 1891 entraram no porto do Rio de rica e Oceania. 
Jal!eiro 191.000 immigrantes de proveniencia Aos insuccessos da coloni.sa.ção chineza em 
européa e que destes apenas l7o000 se desti- Cuba, no Perli e ã peq,uena tentativa já feita 
na.ram ao nosso estado. no Brazil, devidos á ma escolha do pessoal re· 

Podemos, entretanto, assegurar-vos, Srs. crutado nos portos da China, ha a oppor os 
deputados, que dessa leva de colonos nem a esplendidos resultados obtidos, :por uma 
terça parte buscou .serviço effectiv? na la- m~lhor selecçã? ~e individuas_:- na Afriea 
voura., 'tendo pref~r1do emprego maas suave OTienta.l, na Indm mgleza, em Syao, sobretudo 
nas pequenas industrias e no commerrio am· em Saigon, em Java, em Bor.It'éo, nas Philip
bulãnte o· pinas, nas Ilhas Saudwicb, na California, em 

Em outro documentO, o r<llatorio da Socie· Demerara e na Australiao 
dade Paulista de lmmigração, publicado em Esta ultima,.depois de ter expellido os cbins, 
janeiro----ao correu te anno, lê· se que, no de- os está. de . novo :reçlamando para os seus o can
cennio de 1881 a 1891 foram introduzidos no naviaes, tão exigentes e inferiores no tra· 
estaclo de s.. Paulo 3?0;393 imin)grantes, QS ~lho se teem mostrado os irlandezes. 
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Segundo attestam os viajantes que obser- :plexa; referente a varios paragraphos do pro
varam na propria China e nas feitorias eu- jecto. assignada pelos Srs. Homero Baptista, 
ropéas, como sejam Varigny, Thierwant, Alcides Lima, Julio de Castilhos e Cassia.no do 
Thomson William Serward e outros, o chim Nascimento: 
é o mais infantigavel, o mais sobrio, o mais « Reduza-se a 50:000$ a consignação de 
assíduo, o mais pontual e o mais persevante 150:000$ para obras de conservaçã.o, reparos, 
dos operarias ruraes, por mais inzra.to qlle seja asseio e pintura em quarteis, estabelecimen-
o traba.lho a que se applique. tos militares e proprios nacionaes ». 

E corno e justamente, além da faltanume· A commissão havia já proposto a reducção 
rica de braços, a falta de assiduidade e de dessa verba a 75:000$. Entende, porém, que 
constancia no serviço das raças, por parte dos é acceita.vel a emenda acima., por importar 
nossos trabalhadores, o que atHige e desanima maior economia, sem desorganisação de ser· 
a lavoura fluminense, é la.stirnavel que, atur- viços. 
didos pela. grita de exagerado sentimentalismo Pela, razão opposta, pensa a CO!llmissã.o que 
e por falsas idéas preconcebidas contra os não devem ser acceitas pela Camara as se
chins, deixemos arruinar·se totalmente o avul- guintes emendas ao mesmo § 4°, assignadas 
t..dissimo capital representando pela nossa ri- pelos Srs. M. Valladão, Urbano Gouvêa, 

' queza gricola., sem duvida pondo até em risco Thomaz Flores e outros: 
a propria. autonomia deste estado. « Sejam mantidas as seguintes verbas: 

!t- anthropologia co.lloca. a raça clüneza. Constru~o de um hospital na 
actma d!l outras. raças rnfer10res que, em pro- rua do Jockey club...... •.• 150:000$000 
p1•oporç~o respeitavel, fazem par~ da nossa Continuação do edificio para a 
p~~ulaçao, e qu~~do mesmo ~s co~tumes tr~- Escola superior de Guerra. 
d1c1o~aes. permitissem 1!-0 chtm a. expa.nsao Reconstrucção de dous editicios 
eth~Ica fora de_ sua pat_rJ:t• certamente do seu na fortaleza de s. João ....• 
c~U?aJ!lento nao proVJ.~la I?llta a nossa na- Canalisaçãod'agua para. 0 novo. 
cm~a.lldade .um fa.ctor mferror ao mameluco quartel do Realengo ••.••.• 

50:000$000 

10:000$000 

150:000$000 
afrlca-americano. . _ . concertos da fabrica. de armas 

Baseada nestas co.ns1d~raçoes. Srs. dep~- da Conceição ..•.. ,........ 10:000$000 
tados, a assembléaleg~.slativa d~ estado do RIO • . _ • 
de Janeiro espera de vossas luzes e patrio- Amda. ;pelos mesmos ~ndamentos nao accelta 
tismo que voteis as medidas propostas na. in- a comm~sao !-S segumtes emendas do Sr. 
dicação que approvou e vae acima transcripta. Paula Gmmaraes : . . 

. . . « Restabeleça-se a verba. da proposta~ con· 
.Paço da a;;semblea legislativa do estado do strucção de um hospital na rua. do Jockey

Rio de ~anell'o, ~ de agost.o de 18!12.-Carlos Club, 150:000$000. 
Fred~r:co ca.strwto, pres1~ente •. - ~eraldo « Restabeleçam·se as verbas pedidas para 
Ca~~~ado Martins, I" sec~etarw.-F.deUs Alves, as obras dos quarteis e enfermarias dos 
·servmdo de 2• secretano. estados. 

Vão·a imprimir, para entrar na ordem dos c Consigne·se a vel'ba de 40:000$; para a 
trabalhos, os seguintes transferencia do hospital militar da Bahia, 

PROJECTOS 

N. 193 A- 1892 

Parecer da commissão de orçamento sobre: as 
emendas apres~ntadas em 2a discus.~ao do 
orçamento da d~JSpesa do .Ministerio da 
Guerra para o exercicio àe 1.893. 

do imprestavel edificio onde se acha, nas 
Pitangueiras, para a fortaleza do Barbalho, 
fazendo-se as obras indispensaveis l>. · . 

Ao § 5• do projecto de orça.mento-Imt~"Uc
çao Mititar-:-foram oiferecidas duas emendas, 
que a commissão não póde acceitar: uma., do 
Sr. Eellarmino de Mendonça e outros, pela. 
razão já exposta no parecer e porque não 
foram c()nvincentes as razões que em defesa. 
dessa verba foram ex pendidas na discussão: 

A commissão de orçamento, tendo presen- «No§ 5• do art. I• resta.beleça.se a. verba 
tes as emendas o:l!erecidas em 2• discussão ao de 2: 400:1; destinada. a aluguel de casa :pa,ra o 
Pro;ecto do 0 ,...Amento de despeza.s do Minis· di'l'ector ila Escola Superior de Guerra. .. ~ 

" .,...... d A outra emenda foi apresentada pelo Sr. 
rerio da Guerra. vem sobre as .m~smasrd ar Severino Vieira e, comqua.Ii.to contenha idéa. 
parece~, observando •. quanto posstve • a 0 em digna de estudo, importa entretanto reforma 
numenca. das rubricas a que cada uma se exorbitante dos limites normaes de uma lei. 
refere · · d ... ,t · · to . Ao§ .4o Directoria Geral das Obras Publicas orçamen~La, deveu ? con~w. .rnr proJeC em 
foram apresentadas oito em~ndas, da~ quaes, I separado ' a emen~ e. a segumte •. 
enten. de a conim,issão, deve ser a.cce1ta a se· « ~- 1. ~ . Sup:priiDid~ o ~ei'Vlço C9m .1:1 
guinte, que faz pârte de uma proposta com- Collegto Mil1tar e a cons1gna.çao de 272:504$ 
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pedida. pa.ra. esse serviço - reduzida. assim a. 
verba. a 1. 306: 175~ :. • 

Accrescente-se onde conviel' : 
<Subvenções em favor de filhos, de ambos 

os sexos, de militares, a.pplicadas de accordo 
com o artigo (seguinte), 150:000$000. 

Art. ( additivo ) é o governo a.utorisa.do : 
a) a. estabelecer, em regulamento, as con

dições em que deva ser auxiliada. a instruc
çã.o secundaria. em estabelecimentos pubJicos 
ou particulares, na Capital Federal e nos 
diversos estados, de illhos dos oftl.ciaes do ex
ercito e da. armada. etrectivos, reformados ou 
honora.rios por serviço de campanha.,· ou de 
praças de pret mortas em comba.te,a.té o numero 
ae 250 a.Iumnos, de idade de 8 a. 13 a.nnos, 
não excedendo esse auxilio a. taxa. de 500$ 
por a.lumno na Capital Federal e de 400$ nos 
estados; 

b) a aproveitar os edificios e material ade
quado do Colle~Jio Militar para. a fundação de 
um asylo estr1ctamente destinado a. abrigar 
'filhos de militar de terra. e mar, que prova· 
rem ca.rencia. de recursos de vida. e outras 
condições que forem exigidas. 

O governo proverJi, em ordem a ser esse es· 
ta:belecimento administrado por associação 
particular formada de militares, ou de pes
soas de suas fa.milias. 

Além do pa.trimonio com que essa institui
ção possa ser constituida. pela generosidade 
dos associados ou de qualquer pessoa es
tr~nha., ftcam desde logo consignadas ás des· 
peza.s de sua installa.ção e custeio : 

la, a renda. do patrimonio do asylo dos in-
va.lldos da pa.tria. ; . 

2•, uma subvenção, que será. annua.lmente 
-votada. no orçamento do Ministerio da. Guer-
-ra., a. q11~1 ~ o presente exercício .é fixada. 
em 50:00<J$,_incluidas na verba-Subvenções 
·em fll.vor de filhos de militares :.. 

Ao § 6°- Imendencia, foi proposta. a se
guinte emenda, cuja. coriveniencia não foi 
sufficientemente demonstrada por seu autor ; 
pelo que entende a. commissão que a mesma. 
não de-ve ser a.pprovada pela C~ma.ra. Essa. 
emenda. foi apresentada conjuntamente com 
outras pelos Srs. M. Valla.dão e outros srs. 
deputados. 

c Sejam mantidas as seguintes verbas : 

regimental, nã.o podem ser incorporadas á lei 
d.e orçamento. São as seguintes : 

Uma dos Srs. Pires Ferreira e Paula Gui· 
marães: 

< o 1 o pa.trão do arsenal de guerra. vence.ri.t. 
7$ diarios, os segundos 5$ e os arvorados 
4$000 :.. 

Outra., do Sr. Retumba: 
« Fica o governo autorisado a equiparar os 

2•• patrões do arsenal de guerra. desta. capital 
aos · ma.chinistas do mesmo arsenal, e bem 
assim a elevar os patrões arvorados á cate
goria de 2•• patrões -.. 

Outra do Sr. Homero Baptista. e outros: 
c Accrescente·se : São equiparndos os ven

cimentos dos empregados do a.rsenal de guerra. 
de Porto Alegre aos vencimentos dos do ar
sena.J. de guerra. da ca.pital Federal :.. 

Outra. finalmente, a.ssignada. pelos Srs.Barão 
de S. Marcos, Pires Ferreira. e outros, em 
fórma de projecto legislativo : 

c O Congresso Nadonal decreta. : 
Art. 1. o Fica o governo a.utorisado a. equi

parar os vencimentos dos machinista.s do ar
senal de guerra da Capital Federal aos de 
igual categoria do arser.al de marinha. 
· Art. 2." Revogam-se as disposições -em con-

trario~- · 
A0s §§ 10, 12, 13. e 14 foram oft'erecidas 

emendas relativas ao restabelecimento das 
verbas consignadas na. Jli'Oposta do Poder Ex
ecutivo para-qratificações para criados. 

Fundada. nas razões desenvolvidas na tri
buna daCamara pelo relator do parecer sob~ 
o orçamento da. Guerra, entende a·commissão 
que deve ser mantida. sua. emenda suppresslva.; 
entretanto, si em contnrio pensar a Camara., 
entã.ó, nesse caso, sejam a.doptadas as se· 
gujntes emendas : 

Dos Srs . .M. Valladã.o e outros : 
« § O quantitativo pa,ra. aluguel de criado 

será. de 20$ na Capital Federal e de 15$ nos 
estados, seja qual for a pa.tente do officia.l que 
a ella tenha direito». 

E tambem esta dos Srs. Jacques Ourique e 
outros: 

« Propomos que a gratificação para criados 
dos oftl.Claes uo exercito seja incluida na. gra
tificação de e:xercicio dos mesmos o:fficiaes I>. 

• • · ...... · · ............................... - Si forem ae;ceitas ~as emendas, convirá. 
· N. 6-lntendencia -verba. pa.ra ·serventes que o quantita~vo para cria_dos 8eja. e~clusi· 
bt"açaes (a da. proposta.)». · vamente conced.id~ aos -o~Claes_ arreg1m~n-

_ _ _ _ · ta.dos. Nesse sentido, sera então oifel'eCI.da 
A commum~. r~JCitando ~ E!.menda, con_-

1 

emenda. em 3a discussão. 
~rva para. 9.serVIço a. cons1gna.çao do exel"Cl- Ao § 14-Corpos arregimentados. Os Srs. 
ClO co~té. · · Marciano de Magalhães e outros otrerecers.m 

AIY § 7• - Arsenaes - foram o1ferecidas j a seguinte emenda. que a. commissio não ac
_quatro . emendas que,-nos te~:mos da. reforma. ceita; porque a. gratificação a. que.a mesma.~ .. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 11:55 · Página 25 de 40 

Sessão em 29 de Setembro de i892 695 

refere não foi julgada necessa.ria :pelo Sr. mi· apresentado pelos mesmo.':! representantes, e 
nistro da. Guerra, que nii.o a consignou nas ta· que é o seguinte: · 
bellas da proposta do governo. <~:Art. supprima-sc a disposição que auto.. 

< Accrescente..se ao § 14-Corpos ar regi· risa. o governo a vender ou arrendar a fd.brica. 
mentados, a. segUinte: !:320$ para. o aoono da. de ferro de Ipa.nema ~. 
gratifi.C3.Qão a dous picadores, ficando assim Ao § 27 -})iversas despezos e e1'entuaes-!o
equipa.rados os seus vencimenfus aos dos al- raro oíferecidas duas emendas em sentido 
feres ou 2°1 tenentes, ~de conformidade com o opposto, uma, assígna.da pelos Srs. Valla.dão 
decreto n. 1243 de 3 de janeiro de 1891, que e outros, restabelecendo a verba de 650:000$ 
estabeleceu esses logares, concedendo-lhes essa pedida pelo governo para transpo1·te de trcJP.M 
graduação e respectivos vencimentos». e comectorias de embarque, e que a commlS-

Aos§§ 15, 16, 17 e 18 referentes a praças são havia reduzido a 600:000$, e outra. as
de pret, etapas. fardamento e eguipo.mento, sígnada. pelos Srs. Homero Baptista e outros. 
foram apresentadas pelos Srs. M. Valladiio e nos segnmtes termos: 
outros, emendas no sentido de restabelecerem <dteduza-se a 500:000$ a. . consignação de 
as verbas integraes da. propostôl. do governo, d t edo-
reduzldas no pro,jecto da commlssão. ~ 650:090$ para. tr-ansporte e ropas e com 

A economia. propo>ta. prende-se ao na.o pre- rias de embarque.~ 
enclllmento do contingente de 20.000 homens, A commlssão acceitA essa. emenda. 
autorisll.do pela lei de fixuçã.o de fol'Ç(l.S de Ao§ 28-Bibliotheca do exercito-o Sr •. Di!l· 
terra. nyslo Cerqueim apresentou e o. conurussao 

Entendeu a ·commiss-Jo que não !1a incon· acceita. a seguinte emenda: 
veniente de ordem publica e, ao contrario, é « Nas verbas destinadas á bíbliothecs. do 
uma. necessidade de ordem financeira. em não exercito augmente-se-para a compra de U
au..,mentar no exercício futuro o contingente vros 2:000$; no. gratiffca.ção do porteiro 80$ 
efi~ctivo do exercito, que é de 18.700 pra.~.as. mensa.es; na. gratificação do gua.rda. 1$ dia· 

Por isso, é de opinião que não devem ser rios; na grat!ficaçüo Mservente 500 reis.:. 
a.cceitas as. emendas propostas a esses para- com 0 caracter de additivos, foram offere· 
graphos. cldas durante a discussão as seguintes emen-

Ao § 20-Despeza:; àa corpos e quareeis, offe· das ao projecto de or~amenro: 
receram os mesmos honrados representantes Dos Srs. Valladão e outros; 
uma emenda tendente a manter á Coudetaria 
Do~neHiço, com a consignação de 30:000$000· «Os vencimentos do pessoal docente e 
. eonvencida·da desnecessidade dessa. insti- administrativo do Collegio Militar serão, nos 

tuição, cujos ·resultados não teem correspon· limites deste orçamento, igualados aos dos 
dido a.os intuitos de sua organisação, entende funcciona.rios de igual categoria da.. Escol& 

· - - d cce·ta. a. Militar da IJa.pitat Federal~. 
a comnus3a.O que na.o eve ser a 1 Por ser o assumpto exorbitante da. com· 
emenda que a ma.ntem. petencia da commissão na. ?-retà da. e~b_?-

§ 25-Fabricas. raç-d.o do orçamento, deVIa. a comnussao 
Nas mesma.s condições e por identica tomal-a em consideração. 

razão rejeita a. commissão duas emendas Pelos depu~os Srs. J~ues _Our~que, 
relativas á. conservação da. fabrica. de armas Seabra., Epitacio Pessoa, Joao de S1quet~a. e · 

. da. COnceição, apresentada uma pelos Srs · M · Espírito Santo, foi apresentado o segumte 
Valladão e outros, e a. segunda pelos Sr~. Ho- a.dditi:vo:. 
mero Baptista e outros. Esse estal:eleci~ento 
desnende a verba de 45:000.!·1\QO, «Porpomo~ que sejam incluidas na~ .res~-

? ..,.., ctivas rubr1cas do orçamento do MUlzsterro 
Persiste a. commis...~o em sua proposta de da Guerra os vencimentos dos genera~ e · 

annexar essa repa.rtição ao arsena.l de guerra., offi.Ciaes reformados sem processo em abril do 
.do qual será uma. ~ecção. corrente anno, assim como dos conselheiros 

A respeito da consignação destinada ao~ de guerra demittidos inconstituciona.lmente, 
serviços da Fabrica de Ferro de Ipanetna, Si revertendo todos á effecti vidade dos cargos e 
bem que entenda a commissão que deve se_r postos que exerciam. 
mantida. a. a.utori~o consignada em addi· Sal~ . das sessões. 23 de setembro de tm. 
tivo, para a venda ou arrendamento daquelle -Jucques Ourique. _ J. J. 8erzflra. _ Epi
proprio na.cionel, entretanto, a.ttendendo ao tacio Pessoa.- Jo4o de Siqueira.- E~pff'Uo 
pensamento da emenda. do Sr. Valladão, a. 
commissão proporá, opportunamente. um ad- Samo .-. 
ditivo pa.ra. que o governo possa fazer face ~a.o podendo ser contida. em disposições · 
á des:peza., emquanto não realisar a operação orça:menta.rili.s a. materia. d~<>a. emenda., en:
de venda ou al"rendamento. · tende a commis.são que o meio mais · regul~~or 

Não acceit&, portanto, o artigo additiyo,de subme~r o assumpto ao estudo da. ·ca.. 
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mara dos Deputad.os, con~i~te na apresen
. tação de um projecto especial. 

Por se .. outrosim, materill. estranlm. U: lei 
orçamentaria, entende a oommi~são que não 
deve ser apfrova.da a emenda. do Sr. lle

.· putado Badaro,ooncebida nos seguintes termos~ 
Ao projecto n. 193: 
« Fica o governo autorisado a reorganisar 

as· escolas militares, iu3lusive a Superior de 
Guerra, podendo, si julgar conveniente. re
unil-as em uma. só, que fnnccionara no logar 
que parecer majs adequado. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.
Francisco Ba.rlaró.» 

Sa.la das commissões, 29 de setembro de 
1892,-Moraes Barros.-Almeida Nogueira.
Demelrio Ribeiro.-Severino Vieira.-AI-tAur 
Rios.-Leite Oilicica.- Leopoldo de Bulhües. 
-A. Maia, 

N. 214- 1892 

Autori.:a; o Poder Executi1X! a. cntí·a.r em acco,·do 
cem SiC1lcStre de Magalh.iic:ll ~ a Ba:ronez~J. de 
V illa Ma,ria e 011t,-os. no sentido de Uq tâda1• 
com. a re.tponsabilidad~ dtJ Anião os titulos de 
divida. q,uc reeebc7"all\ do Pa..-aguq,y, depois da. 
ourra, ent?·~ aquc!le pa,~ e o nosso 

que o pa~mento se realizasse quando fosse 
possível; 

Considerando que, além do reconhecimento 
da procedencia da indemnisação e da sua. pro
pria. estipulação por tra.tado de 9 de janeiro 
de 1872, ainda o.ccresce que até corporações 
politicas e legislativas teem encampado e ho· 
mologado este direito, IJOfs existe uma repre
sentação da assembléa provincial do Rio 
Grande do Sul ás cama:ras do regímen passado 
sustentando a legitimidade da pretenção dos 
suppl.icantes ; 

Considerando, finalmente, que seria uma 
suprema injusttça abandonai' ao desprezo e á. 
inditl'erença dos poderes constituídos a recla
mação ponderosa, que dirJgem os interessados 
ao primeiro parlamento da Republica : a 
commissão de fazenda resolve apr·esenta.r o 
projecto de lei abaixo, que, se não é propria
mente a solução ultima da. presente penden
cia, ao menos a colloca em um terreno des· 
bravado de quaesquer mais furtes emba
ra«~s e attesta a existencia de direitos que de 
facto não haviam ate agora sido negados. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L• Fica o Poder Executivo a.utori

sado a entrar em a.ccordo com Silvestre de 
Magalhães e Boroneza de Vi.l.la-Maria e ou
tros, no sentido de liquidar ou substituir por 

Presentes a commissão de fazenda as pe- qualquer fórma, com a responsabilidade da 
tições da Baroneza de Villa. Maria e Silvestre União, os titulos de divida que recebe· 
de Magalhães, que requerem a. substituição ram do Par~<rUay, depois da guerra entre 
de apolices do Parae"'Ua.Y, que receberam como aquelle paiz e o nosso, por pr~juizos qU:e sof
indemnisação dos prejuizos soffridos na guerra freram na.s suas propriedades privadas. 
entre aquella nação e a noss(L, por títulos de .Art. 2. • Reconhecida pela. presente lei a 
divida ou apolices da União ; considerando responsabilidade legal e moral da. União, fica. 
que e de toda a equidade entrar a Republica entretanto, autorisado o governo a exigir de 
em· accordo. com os supplicantes e outros in. quaesquer reclamantes provas judiciaes ou 
teressados que provem o seu direito, por· extrajudiciaes dos direitos allegados, bem 
quanto, é principio de sciencia internacional, como a pleitear pelos meios ord.ínarios a sua. 
que não soffre hoje contestação séria, de que eífectividade perante a nação responsavel. 
se,deve indemnisação em caso de guerra, Art. 3.• Revogam-se as di.sJ;losiçõ~ em con· 
pelos prejuizos causados á propriedade pri- traria. 

· ndá · · · · Rio, 26 de setembro de 189-2.- Sampaio 
· Comidera.ndo que os damnos a que se Ferraz, relator.- Mltrsa, · presidente· ~B. 

referem os supplicantes foram judie almente Santos.-Costa. Jí.mior, com restri~ões.-Tho
-veriiicados e por seu pa.,cramento se obrigou maz De!fino. 
o governo· pa.raguayo, dando aos interessa-
dos apolices ou titulas de divida com juros O S:a. PR.ESIDENTE designa para 30 a se· 
prefixos ; guinte ordem do dia: 

· , Cônsideran.do que aos malfada.dos governos Votaçíí.o das SBc,"1lintes materias: 
· · ·da. ml)na.tcbia devem os supplicantes não ter Do projecto n. 203 A, organisando o ser-

podido já.mais receber os seus respectivos pa- viço dos Correios da ·Republica (2" discussão); 
·gamentos; Jlorquanto cessou a occupação de Do projecto n. 193 A, deste a.nno, :fixando a 
. forças no territorio dos vencidos, no intuito despeza do Ministerio da Gue1>ra pa:ra. o her-
de reaJ:e e.tfectivo cumiJrimento de estatuições cicio ·de 1893 (2• discusBão) ; · 

· estipula.d.as · pasNJellum, e ao governo ·para.- Discussão unica do projecto n. 86 G ( emen· 
~ua.yo foi indebit.adamente concedido . prazo das do Senado ao :projeeto da Camara dos 

: .mdeterminado :para; satisfação das indemni· ·De1mtados n. 86 E, do corrente anno, que 
sa,ÇõeS, conformé' consto. da nota de 26 ue fixa a despeza do Ministerio da. Justiça e Ne

.. ju~h~ ~e 1878, pois ficou por .ena subentendido gocios Interiores para o exercício de 1893); 
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Discussão unica. do a.ddítivo n. 86 F (emen
das do Senado ao projecto da Cam:~.ra. dos 
J:!eputa.dos. n. S6 C, do corrente anoo, ad.di
tr~o. des_taca.do do .orçamento da dcspeza do 
Mímster10 da. Just1ç.a e Nerrocios Interiores 
pa.ra o exercício de 1893, considerando com~ 
lentes substitutos das faculdades de medicina 
os ex-a.djuntos que passaram a preparadores 
e os adjuntos actuaes que .não foram con
templados na ultima reforma); 

3" discussão do projecto n. 198 A, deste 
anno~ autorisando o governo a abrir creditos 
espec1aes, no corrente exercício, de 500:000$ 
a cada um dos estados da Para.hyba, Goya.z e 
Piauhy !>3.~ occorrer ás despezas com os di
versos serVlços a seu cargo (2• discussão); 

Co~tinua.ção da 3• discussão do projecto 
n. lol, deste anno. creando uma colonia 
correccional no proprio nacional «Fazenda. da 
Boa Vista•, na Pcirahyba do Sul, estado do 
Rio de Janeiro, especifica os indivíduos quea 
ella. podem ser recolhidos e dá outras pro· 
Videncias ; 

3• discussão do projecto n. 155 A, deltte 
anno, autorisa.ndo o governo a. eontractar com 
o engenheiro Melville Hora. as obras que se 
propõe a· executar, por si, ou companhia. que 
organisar, ~a. ilha das Enxadas •• no porto do 
Rro de Janerro, medea.nte condiçoes que e>ta
belece; · 

2" discussão do :projecto n. 191, deste a.nn.o, 
autorisando o governo a alterar, de a<'.cordo 
com o ·Banco União de S. Paulo, o t ra.ça.do 
da. Estrada. de Ferro de Uberaba ou Ubera-

1 binba . a Coxim, concedida ao mesmo banco 
por decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890~ 

2• discussão do projecto n. 69, deste anno, 
autorisandO o govero.o a conceder a José Au
gusto Vieira e outro a construcção, uso e 
goso, durante 30 aunos, de uma estrada de 
ferro de Sa.popemba á. ilha do Governador, 
medeante certos favores ; · 

to. discussão do projecto n. 213, deste anilo, 
· concedendo a Antero Diniz La..,oarde e a Emílio 
Dnceux privilegio por 15 annos :para. o esta
belecimento da - Empreza. Propulsora da 

i Propriedade Territorial Agrícola - por meio 
de - · Obrigações bene:ticiarias - isentas de 
seno ou de qualquer imposto ; 

1" discussão do:projecto n. li6, deste anno. 
autorisando o governo ·a contractar com o 
Visconde· de Ca.rvàlhaes, ou com quem mais 
vantagens oft'4;1recer, a. ligação do porto de 
S. Fràncisco ou outro, com· a fronteira. bra.
zileira.limitrophe com a Repuhlica do Para
gna.y, na.s condiÇões ·que estabelece ; 

Ja discussão do projecto n. 98. deste anno, 
a.utorisando o governo· a conceder a Honorio 
Lima. a. construCção, uso e gozo de uma es
trada de ferro do porto de Angra dos Reis, 
!lo estado do Rio de Janeiro, :i. esta-ção tlo 

C:uno.r:1 V. V 

Cruzeiro, no estado de s. Paulo, medeante as 
condições que estipula ; 

I• discussão do projectO n. 204, deste anno, 
autorisando o go-verno a. contra.ctar com 
Francisco Loba. to Lopes ou a em preza por elle 
organisada. a. construcção das docas, cáes e 
outros melhoramentos do porto de Pelotas, 
no estado do Rio Grande do Sul, sob as con· 
dições que estabelece ; 

I, discussão do projecto n. 164 A, deste 
a.nno, a.utorisando o governo a. a.brir concur
rencia. oublica para um projecto de monu
mento ã. memoria do precursor da Republica 
no Brazil, alferes Joaquim José da Silva Xa
vier - o Tiradentes, e crêa premios aos dous 
melhores projectos classificados ; 

1• discussão do projecto n. 171 A, deste 
anno, autorisando o governo a mandar abrir 
concurso publico, no pa.iz e no estrangeiro, 
para. o projecto da esta.tua de Benjamin Con· 
stant e a. despender pa.ra. esse fim a.te á. somma. 
de 30:000$, e dã outras providencias; 

Discussão unica do projecto n. 20'2 A, deste 
anno, autorisando o gQverrio a. mandar refor· 
mar os calculas referentes ás aposentadorias 
dos ex-secretario e sub-secretario da Facul· 
dade de Medicina da Bahia, Drs. Cincinato 
Pinto da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar ; 

Discu~ão unica do projecto n . 190, deste 
anno, autorisando p governo a · cenceder li
cença para matricular-se na escola militar de 
PortO Alegre ao alferes Joaquim Pereira. de 
Macedo COuto Sobrinho ; . 

Continuação da. discussáo unica. do :projecto 
n. 177, deste anno, autorisa.ndo o governo 
a dispensar do exame de trigometria 'João 
Ribairo. para matricular-se na Faculdade Li
vre dE) Direito da Cn.pital Federal; 

Discussão unica. do projecto n. 207, deste 
anno, autorisando o governo a validar os 
exames prestados no Seminario de S. Josê, 
desta capital, por Antero Olympío de Siquei
ra, afim de matricular-se em. qualquer jnsti
tu:to offi.cia.l de instrucçã.o superior; 

Discussão uníca do parecer n. 45, deste 
anno, indeferindo o requerimento de D. Ma.
nuela Ma1•ques de Souza., viuva do tenente· 
coronel Sebastião Marques de Souza, pedin-
do uma pensã~. · 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minu
tos do. tarde. 

1091 SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO 

Presidencia do s,-. l oao Lopes 

Ao meio-dia procede-se á. chamada., ã. qual 
respondem os ·srs. João Lopes. Antonio Azere· 
do, Athayde Junior Paula Guimarâ.es, .Joã~ 

ss 
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àe Avellar, Uctôa. Itodriguês, Indic Brazil, r Alme.id:-t. No!l'ueira.. Julio de Mesauita. Bela.r
Cantão, Ma.tta. Bacellar, Augusto Montenegro, mino de Mendoncá. Eduardo Goiiça.J.ves La-
Costa. Rodrigues, Henrique de Co.rva.lho, An· corllo. Coutinho o Menna. Barreto. ' 
frisio Filllho. Nogueira Para.no.gua, Pires Fer- Deixam de comparecer sem causa partici~ 
reira, Martinho Rodrigues, Frederico Borge:~. po.da os Srs. Sebastião Landulpho, Villa. Vi
Bev'ilaqua, Gonça.l~ de Lagos, Nas_cim~nto,, 41- çosa., Urbano Ma-rcondes, Cyrillo de Lemos, 
fredo Barbosa,Al_mmo Afl'onso.EpltaCJOPe~s?a, Alberto Brandão, Joaquim Breves, Sampaio 
Couto Cartaxo,SaA!ldrade,Retumba,Tolentu~o Ferraz, Figueiredo, Jacob da Paixão. Ferreira 
de Ca.r:oa.lho, Jo~qu1m Pern~mbuco, Juvenclo Brandão Costa Senna Monteiro da Silv 
de Agu1ar,Andre Ca.v .. lcantJ,Raymuntfo Ban- M r h' p d Do · ~ d · ~· 
deira, Pereira Lyrà, ,João de Siqueira. Luiz de ar rn ° ra 0 • . !ffin.,os e Moraes! Cm~l
Andrade Espírito Santo Bellarrnino Carneiro nato Braga, Brasillo dos Santos, VlCtormo 
Theo~hilo dos Santos,' Oiticica.. Rodrigo de Monteirob, Assis Brazil, Rocha Ozorio e Fer
ArauJo,lvo do Prado, Oliveira. Valladão, Au- nando A bott. 
gusto de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, Sea- E' lida e sem debate approvada a acta da 

- bra, Zama, Art\mr Rios, Gareia Pires, Mar- sessão antecedente. 
oolino Moura, Severino Vieira, Santos Pereira, 
Milton, Dyonisio Cerqueira, Leovlgildo Fil
gueiras, Ba.rão de S. Marcos, Prisco Paraiso, 
Manoel Caetano, Francisco de Mattos, Horacio 
Costa, Nilo Peçanha,· Manhães Barreto, Oli
Yeira Pinto, Virgilio Pessôa, França Car
valho, Liliz Murát, Baptish da Motta, 
Fróes da. Cruz, Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho, Lopes Tr-Ovão, Jacques Ourique, 
Furquim Werneck, Jesuíno de Albuquerque, 
Vinb.a.es, Thomaz Delfino, Badaró, Pacifico 
Ma.sca.renha.s, Gabriel de Ma,cralllães, Leonel 
FilQ.o, Chagas Lobato, Alexandre Stockler. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE-Não havendo numero 
pn.ra. se proceder 8.s votações indicadas no co
meço da ordem do dia, passa-se ás materias 
em discussã.o. 

Discussão unica do projecto n. 86 G, emen
das do Senado ao projecto da Camara dos De
putados, n. 86 E, do corrente anno, que fixa 
a despesa do Ministerio da Justica e Negocias 
Interiores para o e:x::ereicio de 1892. 

Lamouni!lr,Alvaro Botelho,Gonçalves Chaves, O s. Cesa.rio Motta Junior 
Americo Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel -Sr. presidente, nunca foi mais verdadeiro 
Fulgencio, Aristides Maia, Gonçalves Ra- o apophtegma. de que «o tempo é dinbeiro.» 
mos, Carlos das Cha,rras. Domingos Rocha, Por esse motivo, não tomaria hoje a attenção 
Costa Machado, Francisco Neiva, Domingos da c'asa, si não fosse a isso levado por duas 
Porto, Palleta, Ferreira Rabello, Ferr~1ra grandes considerações :a la é q_ue a. discussão 
Pires, João Luiz, Francisco Glicerio, Cezario versa hoje sobre as emendas do Senado, que 
Motta Junior, Moraes Barros, · Lo:pês restabelecem no orçamento medidas pelas 
Cha-ves, Mursa, Paulino, Carlos, Alfredo quaes me externei, na. 1a discussão. 
Ellis, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões. O Senado, reconhecendo a justiça das idéas 
Alves de Castro, Urbano de Gouvêa, Caetano aqui sustentadas, apresentou emendas; e neste 
de Albuquerque, Marciano de Magalhães, Fer- momento rendo homenagem a essa. corpora
nando Simas, L>,uro Muller, Ca-rlos Campos, ção que assim veio sanar maia de uma in
Schmidt, Pereira da Cósta. Julio de Castilho:;, justiça. 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz O 2• motivo que me leva. á tribuna, é tra
Flores, Homero Baptista, Cassia.no do Nasci- tar-se da um assumpto que sempre reputei 
menta e Demetrio Ribeiro. de summa importanciilo : a instrucção publica, 

Sr. presidente, apenas comecei a attendet" á 
marcha politica. e social de nOSSilo patria, re· 
conheci, que o nosso -povo, disseminado. por 
um vasto terrirorio, e sem os meios faceis de 
communicacão. não formava uma collectivi
dade homogenea., que :pudes~ constituir uma 
opinião forte, respeitada. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici-

. pada os Srs. Pedro Chermont, Casemiro Ju
nior, Rodrigues Fernandes, Nclson, Justi
niano de Serpa, José Av~>lino, Miguel Castro, 
Amorim Garcia, Pedro Americo,Rosa e Silva, 
GQnça.lve3 Ferreira., José Mariano, Annibal 
Falcão, Meira de Vasconcellos, João Vieira, 
Pontes de Miranda, Euclides Malta.. Leandro 
Maciel,. Felisbello .Freire, Francisco Sodre, 
Novaes Mello, Fonseca e Silva~ Fonseca Her
mes, Viriato de Medeiros, Mayrink, Antonio 
OlynthQ,--'Joã.o Pinheiro, Matta Machado, 
Adolphó . Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 

. ,.CoSta. Junior, Carlos Garcia,Moreira da Silva, 

Dahi a lentidão de nosso progresso e aa 
vacilla.ções de nosso governo, privado de 
quem o orientasse para o barn, assim como 
de quem lhe resistisse efficazmente, quando 
se encaminhasse pela vereda. do arbiti"ío. 

Nem o.o menos podíamos esperar, que o 
jornal servisse para dar-lhe a. noção de seus 
diraítos e dos seus deveres, porque o povo 
não sabia. lêr. 
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Oriundo de uma. geração educada. na ide!\ mida.; e, depois, trata-se de um estabeleci
da l'iqueza. pela. exploração das minas, sem mento de utilidade exclusivamente local, 
que tivesse a obrigação de ler, ramo os pri- e, como de utilidade exclusivamente local, · 
meiros habitantes da Norte America obe- pertencente ao Districto Federal. 
dlentes á religião de Luthero, nã.o puderam, Começo negando que o Pedagogium tivesse 
como estes, formar urna nação solidario. no sido legitimamente supprimido. 
pensamento de constituir uma patria forte, E' verdade que no orçamento do anno pas
em que os direitos de todos fossem por todos sa.do houve uma disposição que por aBSim 
respeitados; em que o povo fosse sobet-ano. dizer esquarte,iO!t esse instituto, dividindo en-

As revoluções, que tivemos, desde as colo- tre varias outros o seu importante material; 
niaes éras demonsti"J.m á saciedade quanto o mas esta medida que não consultava 8.il 
povo se achava desligado de seus chefes, os convenienci:l.s dainstrucçã.o publica.,nem inte-. 
qua.es não encontravam écho em seus co- resses economicos, porque ainda. tiveram na-
rações. cessidade de a.ugmentar verbas, com o ftm de 

E assim viemos, atravez dos tempos. se conservar tacs objectos, não foi legitima, 
Entretanto, nada. colloca. mais em perigo a. em primeiro lagar porque o Peda.gogium não 

nossa liberdade do que a. ignorancia. é do domínio completo do governo, não é na. 
Jà Volta.ire dizia.: Si quereis ser livres, sede sua origem mais do que um conjuncto de a.p-

instruidos. · parelhos e objectos que a sociedade do Museo 
Washington, na sua. Mensll!lem, escrevia. o Escolar reuniu c a.fina.l o governo obteve p3.ra. 

seguinte : formar o Peda.gogium ; em segundo Ioga r, 
«A instrucção em todos os paizes é a. base não se podia. supprimir essu. instituição, sup-

mais estava! da prosperidade publica.» primindo simplesmente a verba. no orça.mento, 
E em outra, «Quanto mais concorre a opi.- porque este tem por fim justamente consignar 

nião publica para fortalecer a stl'uctura. do verbas a serYiç.os decretados, e não alterar 
governo, mais essencial é illustral-a. :. ta.es serviços. 

E o grande Monroe : U111 SR. DEPUTADO - Supprimida a. verba 
<Um gove1•no popular sem instruccão po- +' • • d · 

pular e sem meios deobtel·.a. é apenas o pro- esr.a. su:ppruru 0 0 serviço. 
logo de uma. farça. ou de uma tragedia., senão O SR. CEsARio MorrA.- A verba póde 
uma. e outra cousa.;~> não ser concedida em ~m anno mas pôde ~r 

A quem pois deseja. vêr o povo forte e feliz, restabelec1da no ~umte. Com o que nao 
o primeiro dever é procurar dar a instruc- posso concordar e que . se. !!_estrua. D? orça
çã.o, que garanta-lhe a torça, a homogenida.de, ·menta annua.l,. uma mstitm~.ao que na.o .pód.e 

· fornecendo·lhe assim o meio de defender os s~r restabelecrda ; o que nao.a.pprovo e que 
seus direitos,' e de educar-se no cumprimento se tenh::. acabado o estabeleCimento negan-
do dever. do·se-lhe verba.. . . . 

Ora,pensa.ndodestemodo,vejo-mena.neces- O que o. orçamento f~ ~01 supprunll' a. 
sidade de tomar plrte nas discussões qne se yerba e ~sun como su.pprumu a verba por 
reterem á. instrucção, embora tenha. de aífas· JUlgal-a. mopportuna, póde restabelecei-a.. 
ta.r-me da. illustrada commissão de orçamento. UM SR. Jfá>UTADO- Então é preciSo reunir . 
A~mpanhei-a. sempr~, quando yropoz sup- de novo o_ ma.teQial que foi dispersado ~ 

pressao . de despezas lmproduc_tivas: pos~~ o SR. CESll!O MOTI'A -Os objectos ainda 
D;lesmo dizer, que a nenhum~). deJ 0 asssentl nã.o foram dispersos de facto, porque isso de-
timento. d' d · t · · tã s· algum au<>mento ,.ropuz si por a.lrurn pen Ia. e um,mven ar1o que so a,O'Qra es o 1• . o ~ . t' - "' • conclumdo; so falta verba e sendo esta. oon-
votei, fo1 sempre ~ar~ a ms ru<:\:.aO! quer 51 cedida o Ped"""O,..'m continuara a prestar o 
tratasse de estabéleCimentos particulares, . ...., ~ . 
quer de grandes estabelecimentos de ensino serviço ,Para que fOI. creado. . . 

• • 1. • tr ~ ue ba · Dema1~, Sr. presidente, disse o illustra.do 
supe~10r' porque" na ms ucçao qn . s.ei~ rela,tor da commiS§ã.o, que o Pedagogium só 
as minhas esvera.~ça.s de patnota, a feliCl pôde SBl' considerado como um institutO de 
dade da patna · . . . i- ensino de proveito local e para. provai-o cita o 

Cohere~nte com es~s prmclpws, Sr. pres decreto de sua creação, o :parecer do director 
dente, na.o VOsso ~e1xar de to~ay pa~te neste da instruccão publica, e mesmo a. opinião do 
de~ !!em acce1ta.r a 0P.poslçao feita pela proprio director na. Revista do Pedagogium. 
commlSS&o de orça.menro aB emenQ.as apre- De tudo deduzo o contrario. _ 
sentadas pelo Senado· . Diz o decreto de n 980 que a.pprovGu 

.Começa.r~i, Sr. p!'esidente, pela ~t~m~ o regulamento do Pedagogiu.~~ : 
deUag· que e a que se rere~e ao Peda.gogn~m. . . . . . 

Diza.illustrada.commissao que o :peda.gogmm Art. I.• O Pedagogw;m tem por 1im constl-
nã.o póde ser restabel~id? p:>r<J.Ue, !'lm pri- tuir-se o centro impulsor daB reformai!. e me
meiro loga.r, é uma. instituiçao que fo1 suppri- lbora.mentos .de que carece a. educaçao na.-
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·· ciona!, oil'erccendo aos prore~sores puhllcos o pcdo.gogico, effectivamente digno de tal 
particulares os meios de instrucçfí.o profis· nome, comtanto que o Poder Executtvo seja 
sional, a exposição dos melhores methOdos, e »<To o.utorisado, mas obrirJado a fundai-o, e 
do material de ensino mais aperfeiçoado. não em uma. êpoca indeterminada., mas em 

.Art. 2.• Conseguira este fim IJOr disposição sequencia immedi~tta a [lecretaCão da re
perma.nente de um Museu Pedagogico, con- forma.» 
ferencias, curseis scientifi.cos, concursos para «E' uma instituição esta que temle a gene
livros ... publicação de uma Revista Peda- ralisar-se por todos os paizes onde o ensino 
gogica. se acha collocado na altura do apreço que lhe 

Esta revista publicará os actos officiaes re- toca, e a· firmar a posição que llte compete 
lati vos á instrucção primaria. e secundaria. ; como membro essencial do organism() da in
serâ. destribuida aos professores primarios e strucção publica, em toda a p~rte onde as 
secundarios, â. imprensa., aos estabelecimentos funcções desta se exercem regularmente.:~> 
publicos de instrucçã.o nacionaes e estran- E na rea.li.dade nós o eucontra.mos em todos 
geiros. ~ os pa.izes, q,ue curam seriamente deste · as· 

Como este temos outros estabelecimentos sumpto ; nos o vemos na Belgica., na Ita.lia., 
aqui fundados, e que no enta.nto são de utili- na Suissa, na .Austria, na França., nos Estados 
dade geral, como o seu qualificativo '11lcional Unidos. 
-indica; taes são-por exemplo a Bibliotheca Um distincto professor (L. F. Reis) em 
Naciona.l e o Museu NacionaL . · relato-rio que tenho em mãos,descreve os que 
· Ora., pelo facto de estarem esies estabeleci- visitou no velbo. mundo, tecendo elogios, 
mentos situados nesta. capital e ap1•oveita.rem entretanto, ao que possuímos nesta. capital. 
principalmente áquelles que aqui habitam. Estou certo de que o nosso. Sr. presidente, 
não se segue que sejam de utilidade exclusiva- não corresponde ainda perfeitamente ao nosso 
mente local, podem servir para toda a. parte. ideal, mas caminha. para isto e tanto que já 

Para que a commisoão tosse logica ou ha.- tem collecções muito importantes em todos os 
via de collocar. estes estabelecimentos sob rb.mos de conhecimentos humanos, quer se 
a guarda qa municipa.lídad.e ()U rec()nhecer trate simplesmente daquelles que dizem res· 
este Pedagogium de utilidade nacional. peito â. vida pratica, quer se trate dos co-

,0 digno relator da commissão appellOlJ. nhecimentos scientificos, apparelhos e speci
:vara o proprio director do Pedagogium, que mens proprios para estudo de physica., chi
a pergunta: Para que serve o Peda.gogium. mica., zoologia, botanica, e outras sciencias. 
r~spondeu: «2• para desenvolver e fortificar 
os conhecimentos que 0 professor primaria O SR. BADA.Rõ-Mas estas collecções são. 
den possuir afim de exercer a. delicada muito incompletas. · 
funcçã.o d~ educador do povo.» O SR. CESAIUO MOTrA.-8i são incompletas, 

Mas não leu o art. I•, que dá·llle como tratemos de oowpleta.l·as. Não é supprimindo 
· ·runcção, «servir Pl\ra informar a instrucçüo q.ue havemos de ter mn estabelecimento bom; 
p!dllica, e o pessoa.l docente, â.cerca do que ejusW.mente aperfeiçoando. 
se tem (e:to no B1·a~il e no estrange!ro ácerca Neste sentido, Sr. presidente, pedi~ aos 
de instrucção primaria. e secundaria..» , meus illustres collegas que fossem ver o.es· 

Qua.nto ao inspector, ta.mbem citado pelo tabelecimento e então C()mprehenderia.m quão 
illustre rela:tor, é elle proprio quem diz no elevado foi 0 intuito de Benjamin Constant. 
seu offi.cio de 29 de dezembro que a. Re1)ista quanto mostrou-se bem orientado creando 
Peda.qof1ica, a.s visitas, a instrucção fornecida. aquella instituição . 
a milhares de alumnos, os resultados obtidos 
s~ pro.vas inconcussas de que essa instituição O Sn.. BADAR<i-Elle esta destinado a · pres-

·' corresponde a uma necessidade. · tar serviço directo a instrucçã.o primaria.. 
. . <Agua.rdo ancioso vossas ordens, diz elle ao o sa .. CESARIO MorrA-Já citei o proprio de-

. nüntstro, e aguardo esperançoso, porque o ereto que dá-lhe o destino. 
: · governo ~sclarecid() da Republica não póde 

querer a morte de um instituto pedagogico, Pergunto a. V. Ex.: o Museo Nacional 
njio póde querer 0 desfalque do ensino come- presta serviço a.o paiz inteiro 1 
C;ado . sob tã.o bons auspicios, e portanto a Si presta. serviço ao· paiz ínteiro,por isso que 
destruição de todas as esperancas pa.trioticas.» é o r~positorio de specimens di tudo quanto 

O · illustre ministro,. em seu relatorio, ci- existe de no~vel na. nossa natureza., porque o · 
· tou. mim das maiores notabilidades que Pedagogium não ba. de prestal-o, pois que é o 
. possuímos, o relator do parecer da. commissão depositaria jle tudo quanto, é bom ,necessario, 

.. de instr~ de .1882, o qual diz que «um indispensa.vel a.o ensino primaria e secunda-
/ · esta:b;eleeimento desta. ordem não. devet'â. ser rio· no paiz? 
· uma.:simples .asp~,·mas uma realidade.» Precisamos tambem de modelos para. crea-

.. :Pretendemos <liã.o·museos mas um só museo .ções destas. . . _ · 
.:·· 
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O SR. CA>."TÃO- Do museo do Para vieram de educação superior são fundados pelos I1ar
objectos importantes que ate agora ainda não ticulares, entre nós tivemos sempre a admi· 
foram restituidos. nistraçã.o mesmo quanto a instrucção, cen· 

tra.lisada, não se dá. isto, temo:; muito des
curado, neste assuropto. O SR. . CESARIO MO'IT.A.- Qual o meio de 

evitarmos isto 1 
E' estabelecermos museos á semelhança 

da.quelle a que o nobre deputado se refere e 
nelle reunirmos tudo que 1or de importancia, 
que possa ser colleccionado e occupar a curio· 
sidade dos homens de sciencia. 

Quanto à segunda emenda. do Senado, presto 
a minha. adhesão, como j:i. disse ; ell:1 relere-se 
ao Gymnasio Nacional e aos cursos annexos 
das Faculdades de Direito de S. Paulo e do 
Recife. 

como preliminar. deverirunos tal vez estudar 
si o Esta.do deve ou não contribuir para o en
sino secunda rio e superior. Entretanto, tra
ta-se de direito positivo. 

Isto já.· está estabelecido pel:l. Constituição. 
Já o demonstrei n<~ 1~ discussão. 

O Estado tem obrigação de garantir ao~ ci
dadãos o desenvolVimento de suas faculdades. 
Além de ministrar os meioo de adquirirem 
conhecimentos, fornecendo o ensino prima.rio, 
deve ~-lhes os meios de se tornarem aptos, 
não só :para abraçarem uma proflss5.o qual
quer, como tambem para cumprirem os seus 
deveres cívicos, · seja qual for a C<1.rreira. 
que adaptem. E' forçoso d.a.r-lhes a com
prehensão do dever que o homem tem de 
prestar serviços ã. sociedade em que tem de 
exercer os seus direitos, l>Ondoema.cção a sua 
actividade e ·obedecendo as leis . 

Portanto aos estados compete supprir aquil
lo que a iniciativa. particular não póde dar . . 

Quanto aos ·cursos a.nnexos ha. injustiça · 
da parte da commissão quanà.o allega estarem 
elles estabelecidos nos pontos em que se 
acham e não em outros. 

Os cursos de direito fl)ram colloca.dos 
em duM zonas diíferentes de modo a :po
derem servir áquelles que mais ou menos 
proxinio dellas se achassem. 

Estabelecidas as condi<;ões de admissão ao 
curso supel'ior, era preciso annexar-lbe o 
meio de realizai-as ; e e isso que explica o 
cul'!'o annexo. 

O SR.. BADA.RÕ -Os cursos annexos forn.m 
sempre o logar ma.is facil para obter exames 
prepara.torios. 

O SR. CESAruo MoTTA.- Com o mesmo di
reito com que V. Ex. a.ffirma. isto, affi.rino 
tam.bem que aqui era. muito facil obterem~seos 
exames prepa.ra.torios. Essa razão, para mim, 
não prova sinão o seguinte: · que havia abusos. 

Pois, corrijam-se eis abusos ; estabeleçam-se 
as instituições como. ellas devem ser, para 
attingirem o fim que se deseja. . Não estudem
se preparatorios sómente para fazer exame; 
estabeleçam-se cursos regulares, inte,"l'aes, 
completos. . 

UM SR. DEPUTADO -Isso pertence á fa- O nobre relator da commissã~ diz que a 
milia. · Constituição outorgou aos estados a organisa

ção do ensino secundaria; e, por consequenc(a. •. 
O SR.. CESA.RIO MOTl'A.- Tudo isto perten- pód.e-se e deve-se- transferir o curso annexo 

ceu .tambem aos pa.es de familia ; no futuro. para o estado de S. Paulo. Ora, creio que 
acredito que as instituições com esse destino s. Ex. não reflectiu bem. Outorgar a creação 
serão..creadas por elles. O Estado hoje não é dos cursos annexos, ou do ensino secundaria 
mais do que o substituto da íamili:l., isto é, não quer dizer acceitar a.quillo que a União 
faz aquillo que a. família. não póde fazer. ma.nd&r para lá. Diz mais S. Ex. que nisto não 

Já disse que a razão principal é a nossa ha. uma questão de economia.; que ha uma 
origem, a nossa. educação, a nossa. raça. V. Ex.. vantagem politica., a de evitar a. interfereil.cia. 
sabe quanto intluem esses elementos. da União nos estados. 

Si compararmos a. instrucção publica. nos 
Estados Unidos e na. França., veremos que ha Ora, é exactamente o contrario. Pois, si a· 
grande.d.i.fiezença. União é quem tra.nsfer~ para. os estados os , 

Nos Estqdos Unidos, onde 0 pae educa as cursos annexos, .é a União que esta interfe-: 
_crianças . inspirando-lhes, de.."<ie a. infa.ncia., as rindo na organisação do ensino secunda.riô 
. idéa.s de a.utonoinia, nos principios dos de- nos estados. Comprehendia. que pudessem · 

· d d lh · ser transferidos mais tarde, de conformidade 
veres SOCiaes, on e procura ar· es as prl· com ,o proprio re""ulamento de BenJ"a.min ,_ 
me iras · .noções, bem como uma boa e_ducaçã.o 
civica, o homem va.e se formando por si mes· Constant, quando estivessem em condições te ... 
mo e chega. ftnaJ.mente a ter uma. instr~cção fazer essa transferencia e o Jlroprio estado a 
superior; porém, na França, onde tudo e cen- pedir; o governo não ne,"ltrá essa transferen
tralisado, não ~ póde proceder do mesmo mo- cia. Mas querer previamente estabelecer a: 
do. Alli a nação deve concorrer para a educação transferencia., sem saber si o estado quer ou 
e instru~o do cidadão, em todos os tempos. IJÓde, é que o Congresso não deve fazer,. 

Si :pois na. Â!Ilerica. do Norte os · c_idadã.os nem ferir & a.utonomia do. Estado.· : . · 
formam-se porsimesmos,.os estabelemmentos o SR., CHAGAS LoBATo dá um·apa.rte. 
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O SR. CESARIO MorrA - Ou o estabeleci
mento serve, ou não serve. Si serve, conser
vemol-o. Se não serv-e supprimamos. Em 
todo caso esperemos que os estados sejam os 
juizes da c'ln.veniencia ou possibilidade de os 
manter, tanto mais, quanto pelo que diz res
peito ao estado de s, Paulo, posso asseverar
não e questão de economia. o estado de s
Paulo acaba devotar 20 °/o de sua renda 
:para. a instrucção J:IUblica.. O que eu não 
quero é a interferencia da União no estado, 
legislando, organisando o ensino secumlario, 
quando isto deve ficar a cargo dos proprios 
estados. 

O SR. BAD.Altó -Mas o estado acceita. ou 
deixa de acceitar. 

O SR. CESARIO MOTTA -Não senhor; o pt•o
jecto diz- fica transferido. 

O Sa. BADAR.ó -Deve-se entender que é 
facultativo. 

O Sa. CESA.Rto Mal'Tt. -Não legislemos em 
termos que dependam de interpretações. A ver
dade é que esta tl';~.nsferencia. feita pela União, 
em vez de ser um melhoramento para a nossa 

. vida. política., e pelo contl'ario uma offensa. a 
federação. 

O pensamento de S. Ex. foi IJrimeira.mente 
a. suppressã.o; e só depois de vencido n~sse 
ponto e que 81• Ex. lembrou a. transferencia 

· dos estabelecimentos para os estados. 
Contra isto e que eu me manifesto. E nem 

se,dipa que o estabelecimento por esta.r no 
estac1o é estadual, por que a· adaptar-se se
melhante dourina. os estados deviam magoar
se com a. interferencia da União nas facul
dades superiores. 

O SR. AR.THUlt Rros-Não é a mffima cousa. 
(Apartes). 

obrigação de m:~.nter o estabelecimento ; em 
segundo log<J,r por que a União nã.o deve esta.r 
transferindo serviços importantes como este á 
municipalidade, que ninguem sabe como de· 
sempenhara os seus encargos; em terceiro 
lagar. J:IOr que mesmo quando 3.' municipa
lidade desempenhe perfeitamente todos os 
seus encargos ella já está sufficientemente 
sobrecarregada com os trabalhos de sanea· 
mento, de instrucção primaria etc. 

A fusão trará mesmo alem da melhor orga.
nisaçã.o do serviço, economias apref.ia.veis. 

Acabe-se esse costume de prestar exame só 
para a matricula. torne·se o ensino secun
daria um verdadeiro preparo para o cidadão 
entrar na vida. pratica, escolhendo a profissão 
que quizer e teremos caminhado muito, cum
prindo rigoroso dever 1ao lado do elemento 
oflicial que é infelizmente quem tem de 
dirigir por algum tempo a parte e$:Pi· 
ritual; creem-se estabelecimentos parti
culares com livre concurrenaia, sem mo
nopolio de maneira que o ensino otllcial possa 
achar o estimulo nece..«sa.rio para desenvol-
ver-se. -

0 SR. ARTHUR RIOs dá um aparte. 
O SR. CESARIO Moru-Ha muitas cadeiras 

vagas; que não precisam ser preenchidas. 
Eis o calculo da economia a realisar com a. 

fusã.o (lê): 

Material ................ _ •..•. 
Cadeiras vagas •..•• , .••..••.•• 
Lentes supplementares ...•....• 
Conservadores •. , .....•......•. 
Professores extinctos ..•....•..• 
lnspectores ............. , •.•••• 

24:970$000 
30:000$000 
4:000$000 
3:600$:)00 

17:200$000 
14:000$000 

Somma .•• ,............ 94.:970$000 
0 SR.. CESARIO MOTTA-Digo isto como sim

. ples argumento. E tambem os cursos annexos isto alem do predio-
não representam sómente interesses do Es- Repito, Sr. presidente, acbo il're,"1llar o 
tado, como pretendem os nobres deputados, que propoz a commissã.o, assim como acho 
por que SS. Exs. sabem que ha muitos estu- irregular a fusão em um só. Porém, das duas 
dantes da . es~dos yizinh~s que fazem ~Ui irregularidades, sendo preciso pronunciar-me 
desde o prune1ro ate o ultlmo ;pr~p~ra.torw. por un:ta dellas, prefiro aquella que mais 

Outro ponto a Q.Ue me referirei e o Gym- econom1a traz ao_ Thesouro~ 
nasio Nacional : diz. o illustre relator da com- Sr. presidente, tudo isto indica. a anarcbia. 
missão que o Sen~ não podia .re:>iabelecer menta.l em que nos achamos, veni provar 
nem tratar da fus<10 dos Gyl!lna.s10s. . . , que só mente aquellas corporações que se 

O nobre deputado pelo R1o de Janeiro, Ja. acham. cougre.,cra.das com ideas sua.s, com 
demonstrou a natureza desse estabelecimento, ca.techismos, ~m que ha perfeita solidariedade 
e a oorigaçã.o que tínhamos de ma.ntel·o. morare intellectua.l, é que teem podido fazer 
Quanto a mim, se fosse possível votaria pela alguma cousa .estavel entre nós ; por isso é 
conservação de ambos os externatos, para. ser que esses oollegios fund:1.doo r~ oo~ora.ções 

-coherente commigo mesmo ; acho que não é religiosas teem sido mantidos, inspiram coo
por Occa.<!ião de votarem os orçamentos, que fia.nça., são frequentados. 
se fazem reformas destas, permanentes. Por nossa parte, devemos f.a.mbem congre· 

. ~as ~nf!o de decidir entre a. r~são e a mu- garnos, em nome dos principias de conservação 
lllClpalisa.ção q11e esta camara Ja votou, sou e progresso, e tratar de fundar estabeleci· 

.. ,_ pela fo.são,;~m: primeir~ Iogar por que temos mentos de instrucçã.o publica.. · 
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O SR. BAI>ARÓ-V. Ex. devia trazer a. e;ta- · Sr. presidente, em vista disto voto pela. 
ttstica. do numero de alumno> que ha dous fusão dos deus gymnasios, como melhor sotu-
annos lJ: esta pa-rte teem-se preparado no çii.o no presente. . · 
Gymnas10. O meu desejo é que se melhore a instrucção 

O SR. CESARio MOTrA-Si 0 numero é muito publica, po1•que nella baseio toda a minha. . 
limitad_o, _e é ~acil de ver, porque tenho aqui esperança de prosperidade para o paiz . 
a esta.tlSttca., tsto prova que não se tem pro- Sei que o governo não -pode arcar com as · 
curado desenvolver a instrucção convenien- necessidades de ordem material e espiritual ; · 
temente ; prova que estamos em um período e preciso separal-as mas tão cedo não chega.
de tra.nstbrrnação, em que todo 0 serviço tem remos a esse desideratum. 
sido irregular. Toda. sociedade pn.ssa da phase instinctiva 

O S 
pa.ra. a pbase incompleta, e mais tarde entra. 

R. BADAltÓ - Entretanto, quantos vão na reflexiva ; nós precisamos caminhar gra-
a.prender mesmo no seu estado 1 da.tivamente, de phase em pha.se, e nü.o por 

o SR. CBSARlO MO'I'I'A-lsto que prova1 que sa.ltos ; não e ma.lbara.tea.ndo as instituições_ 
a orga.nisação dada. actualmente não inspira do pa.."SJ.do que havemos de crear elementos 
confia.nça.. Da.qui, que se conclue1 Que de- para o progresso do pa.iz. 
vemos reformar o plano do em·ino secun- Para. que a Republica. seja. verdadeira· 
da.rio. Si temos profes..<ores de primeira mente estimada é preciso que todos os direitos 
ordem, si temos tantos aJ.umnos que vão sejam garantidos, todos os abusos extirpados, 
pedir o ensino longe daqui, por que razão todas as conquistas da. civilisaçã.o mantidas, 
não é bem frequentado o estabelecimento 1 todas as liberdades respeitadas, todos os di
E' porque não temos tido boa. legislação a reitos defendidos e nenhum ha mais impor· 
respeito. Mas qual o meio de corrigir-se isto1 tante do que o de instrucção. 
E' entregar este estabelecimento á municipa· O que faz uma nação venerada. uma ban· 
!idade 1 deira acatada, não é o symbolo em si, é 

Por certo que não. exa.ctamen te a. . felicidade do povo que elle 
Que orientação terâ. eUa a respeito 1 · representa, e a sua força., baseada. na união 
Incumbida da instrucção :primaria quererá de seus ftlhos, no esforço conjuncto para ter-

encarregar-se da. ~ecundaria. ~ narem prospero e satisfeito o povo e respei
. Organi.se-se definitivamente, tenha uma tada a. pJ.tria, o que elle consegue pela.defeza 
commissão semelhante ao Board o{ educatio11 dos legitimas direitos de todos os cidadãos. 
e não recearei entre.:,o-ar estabelecimentos des- 0 Sn.. BADARÓ dá. um aparte. 
sa. ordem a seu cuidado. o argumento de V. Ex. vem pois demon- O SR.. CESAR.Io MOTrA - Na mesma religião 
stra.r: 1° que nós temos grande numero de encontra. V. Ex. Um exemplo. 
moÇOS que necessitam destes estabelecimentos V. Ex. sa.be perfeitamente que a. cruz, no 
e tanto assim que vão muito longe receber passado, não fo1 mais do que um instrumento 
instrucção secundaria; 2•, que o Gymnasio tal aviltante de ma.rtyrio; entretanto, ella. 
como està., carece de melhoramentoo, de modo atravessou seculos e ge~ e à hoje respei- · 
a. prestar esse serviço ã. popula.çã.o daqui, e de tada qua.si que pelo mundo. Assim tamoom 
fôra. a. folha de uma arvore serviu para. Ca.m.illo 
. o SR, BA.DARÕ _ os outros estados não vão Desmoulins levantar um povo inteiro, no . 

cursar as sua..s aulas. inicio da. explosão popular, conhectda pela 
revolução franceza. . . 

O SR. CEsARIO Mo'ITA. -V. Ex. sabe que Nestas condições não devemos nos importa.r 
entre os antigos bachareis em Jettras haviam tanto com a representação externa mas com 
muitos de outt'os estados. · a prosperidade e satisfação da população. 

E' cla.ro que ninguem va.e procurar a in- o SR . BADARó-Pelo que vejo V. Ex. con-
strucção longe, tendo-a. p~rto. _ demna. a destruição das corôas alli na Praça 

Antigamente, o c;olleg!O d~ ~edro li, fo1 da Acclamação. · 
frequentado tambem por provulClanos. o SR.. CEsARIO MOTl'A - Essa. questão de 

O SR~ BA.DARÓ dá. um aparte. symbolos, jà disse, pouco me impo:rta.; o que 
O SR. CESARio nOTI'A - Sim senhor ; essa quero à a realidade. 

procura. de outros collegios _demonstra que O que condemno é a. destruição d~ institl;li· 
não satisfazem os que possu1rnos ; . reforme ções uteis que representam um peculio recebido 
moi-os pois. que>: do passado monarcbico, quer do passado 

Além de que o syste!lla. de prep!!-ra.r llil;ra republicano, como o Gymna.si.o e como o Feda· 
exames faz concurrencJ.ll, aos colleg1os de m- gogium. . . 
strucção integral. · Respeitemoso pa.ssado, no que t1verde bom 

E', no men modo de pensar, o que o pa.iz e tratemos de abrir o caminho do futuro. 
deve. fazer. · · Agora que jâ. esta!llos no fim dá,.sessã,oiva.mos 
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terini.nal-a solicitando qué não se apague I Ao art. 5.• Supprima-se a palavra-grande. 
este resto ·a a instrucção, mas pedindo como Ao art .8. o Em vez de-a. commina.ção-di-

. Gcethe luz, luz e mais luz. (Muito bem, muito ga-se- a imposição. · 
bem.} S. R. 9 de setembro de 1892.-A . . MJ.lton. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica en- Art . 7.• Substitua-sé pelo seguinte: 
cerrada a discussiio e adiada a votação por O conhecimento e julgamento dos factos de 
falta de numero . que cura esta lei são da. competencia da.s j un-

DÍSCussão unica. do additivo n. 86 F (emen- ta.scorreccionaes. 
das do senado ao projecto da Camara dos Sala das sessões, 30 de setembro de 1892. 
Deputados n. 86 C, do corrente anno, addi- -Frar1ça Qa,·..,alho , rela.tor .--Chagas Lobato. 
tivo destacado do orçamento da despeza do --C. Paltet11. .-GUcerio.-Dutra Nicacio. 
Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores, Ao art. l.• onde se diz: 
pa.ra. o exercício de 1893, considerando como 
lentes substitutos das 1aculdades de medicina ~ creação de uma colonia correcclonal no 
os ex-adjuntos que passaram a preparadores Pl'oprio nacíonal Fazenda, da Boa Vista. 
e os adjuntos aetuaes que não foram contem- existente na Pa.rahyba do Sub> diga-se:- A 
piados na ultima reforma) . creação de uma. colonia corroocional no pro-

Não havendo quem peça a palavra, fica a prio nacional-Fazenda da Boa. Vista.- exis· 
discussão encerrada e adiada a votação. tente na Parahyba do Sul ou onde ao gover-

3 di - d · ct 198 A d t no melhor parecer. 3 
scussao 0 proJe 0 n . · es e Sala da.s sessões, 30 de setemb"" de 1892 .... -anno, autorisando o governo a abrir cred.itos •v 

especiaes, no corrente exercício, de 500:000$ Frallça Car..,alho, relat or.-Glicerio, presiden
a cada um dos estados da Parahyba, Goyaz e te·- Oflagas Lo bato ·- Pal&eta.- D~m·a Ni· 
Piauhy para occarrer ás despezas com os di- cacio. 
versos serviços a. seu cargo. · ~ao havendo quem peça a. palavra., ftca 

encerra.da. a discussão e adiada. a vota.ção. · 
O Sr. Badaró declara que peiliu a. 2a tliscussão tio projecto n. 191. deste anno, 

palavra simplesmenie p!l.ra mandar á mesa autorisando o governo a alterar, da aceôrdo 
uma emenda ao projecto em discussão. Uma com o Banco União de S. Paulo, o traçado 

·vez que estes creditas não sã.o concedidos a. da Estrada de Ferro de Uberaba. ou Ubera.bi· 
estes estados a. titulo de emprestimo, mas a nha a Coxim, concedida ao mesmo ba.nco por 
titulo de doação feita. pela União, acha que a. decreto n. 832, de 16 de outubro de 1890. 
esta deve-se resa.l va.r algum direito, o que na. ~ao havendo quem peça a palavra, são sue
sua. opinião está. compendiado no paragrapho cessiva.mente encerradas as discussões dos ar· 
da emenda que vem de offerGCer. tigos do projecro e adiadas as votações por 

Vem á mesa~ é lida., apoiada. e posta. con- falta de numero . 
junctamente em discussão a seguinte za discussão do projecto n. 69, deste anno, 

autorisa.ndo o governo a conceder a. José Au
gusto Vieira e outro a construcção, uso e go
zo, durante 30 a.nnos, de uma estrada. de fer-

EMENDA. AO PROJEOTO N . 198 A 

Paragra;pho unico. Ogovernofederal fisca- rode Sapopemba áilha. do Governador, me-
lisa.rá o emprego dos creditos especiaes. deante certos favotes. 

Sala das sessões. 30 de setembro de 1892 . . Ninguem pedindo a palavra, são. suCceSsi· 
-Francisco Badaró.-OZi-ueira Pillto.-San- vamente encerradas as:discussões de iodos os 
·tos Pe,•eira;-Jotio .AveZlar .-Paula .ArgoUo. artigos do projecto e adiadas as votações. 

Não havendo quem peca a palavra~ fica a 3~ discussão· do projecto n. 155 A, deste an-
discussão encerrada e adiada a votação. ·. no, autorisa.ndo o governo a. contractar oom o 

Continuação -da. 3• discussão do projecto engenheiro Me1 ville Hora as obras que se pro
n. 1 51~ deste· ·anno, creand<J uma colo- põe a executar, por si, ou companhia que or
nia eorreccionaJ no proprio nacional «Fa.zen- gani.za.r, na ilha· das Enxadas, no porto do 
.da da. Boa Vista~. na Parahyba. do Sul;· es· Rio de Janeiro, medea.nte condições que está.· 
tado do Rio de Janeiro, especifica os indivi- belece. • 
duos que a. élla. podem ser recolhidos · e d.ã. 
outras providencias . 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

. /./ 

· .:-·. 
/ IDlEI)iDAS AO Pl'\.OJECTO ·N, 151 

O Sr. Jacques Ourique-Desejo 
a penas chamar a attenção da cama.ra. para. a. 
emenda. que apresento que é a ~uinte (Lê,) · 

V. Ex. comprehende, Sr . preSidente, que, 
eu como engenheiro não posso deixar passar 
um principio que pOde trazer graves preju-

Ao art. 2:o Aonde diz-poden<lo o~· 
.~ . · ; · ga-se-podendo as mesm~ juntas . 

ízos á cl~ a que .per tenço. . . , 
Sei que no · ministerio da .Agricultura 

existem projectos sobre .este assumpto: Um 
. :· .. : 
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engenheiroqua.ndo fa1. um projecto tem tra- O Sr. Ret.un~.ba.- Sr. presidente, . 
balhos a pagar,os planos custão caros: ason- mai~ uma vez sou obrigado a tom,a.r -pa.rte no 
da.gens, os desenhos, tudo isto representa. deba.te sobre este projeeto, porquanto, tendo-o 
um. certo capital e um certo esforço. O que estudado com particular attençã.o .e reconhe
eu quero é qne fique bem: consignado que •~ t'ido a. sua saliente im~rtancia., ligo bastante · 
Ca.mara quando lhe vier a.~ mão um pedido inte~esse á sua sorte. Já tive occasião de dizer 
de concessão desta. ordem, deYe, antes de. a V. &"t . e ao:s meus illustres collegas que 
tudo,ouvir ~ secretaria. de estado por onde es- este projecto foi o a.nno passado apresentado á 
tes assumptos correm. commíssão de obras publicas, tendo sid'o e~-

0 engenheiro que fll.z um projecto destes e viado â. Camára dos srs. Deputados pelo rru
obrigado a re(iuerer a secretaria. de estado; nistro da. a.,NTiculturo. do governo provisorio, 
esta secretaria. tem um pessoal technko -pa.ra que não se Julgou oom~nte para delle to
informar sobre e..~tes pt·o.jecto:>. A commissão ma.r conhecimento, por 1sso que o seu autor 
de obra.S pubicas da Camnr~L. póde ser a. pediu dispensa de impostos de importaçã.o. 
ma.is com-petente pos,;ivel -paro dar parecer n.ssumpto que, pela Constituição, incumbe 
sobre um project.o o qual q\ler que lhe venha priva.tiva.mente ao Poder Legislativo. 
o.s mãos; mas, ella. den ignorar os projectos Sobreviemm os acont~cimentos de 3 de no
o.nteriores, muitM vezes mais favora.veis, que vembro que dissolveram o Congresso e aquel
possam eXI5tir na. competent':'l secretaria.. Por la commissão.que ja ha.viainiciu.do seus estu
is:;OO que eu peço que niio esta.beleça. este pre- dos a t•espeito rlo 11rojecto. interrompendo in
cedente, que acaba: com todas as aspiraç;ões da. definídament.e o'5 seus trabalhos, deu loga.r a. 
engenharia bra.zil~il·a.. E' preciso garantir os que o :;eu autor requeresse ã. secretaria. da. 
direitos daquelle::s que quel'em tl'abalha.r. Sei Cama.ra. a retirada. do seu requerimento e re
que na secretaria existe projecto,; de obras spectivos papeis, que noYamente enviou ao 
hydraulicas semelha.ntes :lo este. ministro dn governo de 23 de novembro. que 

Agora. e nos apresentmlo este project.o; ma.s, sulJstituiu áquelle. . 
não sei si elle é melhor do qne outro qua.l- 'Examinados os papeis, plantas e doc~
quer anteriormente apresentado. O que me rnenlios pelo Sr .. Dr. Antão de Fa.~a .. m.ínJs
pa.tece ra.zoavel e de equidade é que sejão · lt 1 di ti to en= 
conftontados.e examinados todos os proJ·c.etos tr:l da. a.grlou ura. ac tou esse s nc .. -· 

nheiro que o projecto era realmente impor
que possam ex.istir sobre este assumpto; e tante. grandioso mesmo, e que de tact.o des
{llll'a. isto dever equisitar-se da secretaria com- ta.cava-se de todos os outros apresentados e 
IJetente, todos os .projet,{.os quel á. existirem estudados na. sua repartição, não só :pel~ ~
sobre esta. matet'ia. pidez de sua. ex~cução, como pela exeqmbili-

Tenho alguma. pratica de a.dmistraçã.o, e sei dade de suas obras, alem de não acarreta.r 
que é este o pr·ocesso seguido :por todos os nenhum onus ao Tbesouro Nacional, o 9-ue 
chefes que quere~ ~ conserv~:.se moral !sa.dgs não acontecia com os outros. S. Ex. ' porem, 
e fortes nas repa.rtiQ?es quP dn'l}em i e nos n~o sustentando a opinião do seu coUega anterior, 
podemos quere::- preJudicar a c1dadao que nao entendeu que 0 projecto dependia. do Poder 
conhecemos em beneficio de outros que tam- Legislativo, e de facto, :por. sua. vez, re~~t
bem não conhecemos. teu-o a. esta ca.mara e esta a. sua. oomnussao 

E prec1so, pois, que venham todos estes pr~- de obras publtcas, :para. estudai-o e. elaborar 
jectos, e .é isto que proponho. Esta theo~ra 
é sã., e não tenho nisto nenhum outro lJ;l· p~er · 
teresse que não seja o· da justtiça. e da. eqm- O SR.. JACQUES OURIQUES dá um a.pa.rte. 
dade. E' preciso qv.e a oommissão ~os apr~n- o sa. RETUMl3A. - Propositalmente ou~i o . . 
te, não um pracer sobre um lll.'O.]ecto umco, meu distincto amigo e collega pela CapLtal 
mas um parecer comparativo sobre todos os Federal, sem dar-lhe um unieo aparte; IJP.CO 
projectos que existem na respectiva. secre- a. s. Ex. a. fineza. de retribuir-me. 
taria relativamente ao assumpto. · . 

Tenho conclu!do. O S:a. JACQUES ÜURIQUE '- PromettO a 
vern à. mesa, e lida., apoiada e posta con- V. Ex. não dar-lbe mais um aparte. 

juncta.meii.te em discussão a seguinte emenda: o SR.. RE:rti?.I:BA- Muito obrigado. Como 
Propomos que volte á~ commissão de obras dizia., sr. presidente. o .Sr .. minis~· ~a ·~

J.>Ublicas o projecto u. 155 A, afim de que ella cultura., muito embora. na sua secretaria eDS
requisite todos os. projec~. e PFO:poota.s que tissem projectc?s semelhantes sobre I? _m~mo 
existam a respeito no Miwstel'lo da Io.dus· assumpto, proJectoS de que S. Ex. tmha co
tria., Viação e Obras Publicas e apresente pa· nhecimeiito, mas que não enC()ntro~ no·.caso · 
l'eter sobre o que melh'ores -vantagens otre- de serem estudados pelo ·Poder Legtslat1vo ; 
recer ao paiz. parece-me que a. Cam~r~ dos: Srs: De:pu'teflos,. · 

SsJ.a das sesSões. 30 de setembro de 1892.- ou a.n~. a. sua comml.SSaoO de ~bra~ J!U)~cas, 
Jacrjuei Ouriques. nada tinha que v.er com os pl'OJ~~ ~}ue 

· Cam:ira V. v ~ · : • ·•· ... -·. 
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é'listi>m no áro!1ivo da ·secretaria. da agrieul- · <;i SR. PRÉsm~TE-Crdo que o nobre d:é-:' 
iúra, ~ si)tpeht.P pod.à. e devia E' ... tudai' E> p:1tado pela Babi:L não St· r .:t.i:-t·iu ~ V. Kl:.\ 
. e:illn:tir ôpiniaó ~obre aqu••lle qui;\ lhe f. i re- nem podia ter· intenyi>o de o:fl'enut>l-o . profe- . 
Qi~t·id~:L . A. comlliissã.o não t!.')n , bbr•ig~t;ão .de !'Ílldo ~s~ p~ra."e _! entt.·etaoto, si. V. Exc. se 
Séi' J!i'OC!Jridora de qüein qúer que St'Ja.; 1~ e JUig-J. offendtdo, na~ tenho duv1da. em con" 
~\lâà. t~ó. sõ~ente b que lbé che-ga ás mãos vlll'ar o Sr . deputado a retiral-a.. 
pr.tJ!S. ~ilea _co'P_petelltes - · ( 1 poia.âo:' ·) • · o SR. RETUMBA - Nã6 me oifende, sr, :pre"
_Jf"ao tem,_J;lOr!Anto. rasaó de ~~r. Sr. pres1- sidt-nte. a. plirase do nobre àeputado pda 
!lfln~. o req~!'lrJmento d:1 meu lllu treoo~lega ••ELI •ia, porque ella. não me pódc Attingir; 
pela. C&Jii~l F~1~e1'&l P~"dmdo que a OOIOIJ!L$sào c·omtuclo, pe.;o ao meu illu.stre colleg;l que leia 
t~~o~ publll-asestud_e os autos ))1'0} cto.• o l"''gimE>n t.o desta cum:tl"d. e procure cot·-
que _se . acham no a.rc .tvo •la. s ·cr"'tal·•a. da ri~ir & dut·eza d • suJs exp:ress es . 
~~.rl'lchl.tura, pa.ra de entre elles es~olht·r o me· E~tou iuformndo. Sr• . presidente\ dé q ~1e 
1~ e ·~•-esenta.l-o á CaJna.ra; t:reto anws QUt' com est · mesmo projecto :á ~ deu um da.
éàt& requel'llDento ~umobs•.n~ulo appo~t~ P"r quelles abusos ou t:ousa.senil"lhllntf:J; ap.egen· 
s~ Ex. à. a.p}wovaçao delln~tl va do PI'OJPCto, r &.do n.o S.r. minl~t.l o da. a.gr.culturil. o e.nno 
JD8,a que a camnra rl'J•' !"'!'O- por certo, como pltl!sad ., e te p diu lnlbrmar as dh·e:rsos re
j~ I~ e por irt'ande !JlO.tor!o.• com um. out1·o pa.rti~,-1i~ tochnica~ desta. cnpit&l P, tres mezes 
a~nf.&do Pro ~·. diSCUBllaO por um 11lust~ d··pois.appareceu na. secreta. ria. da. a.gr·icultara 
deputado_pela. Babta. . . um projectu semelhante, quasi sob a.s me.<~ma.s 

Além de que, Sr~ preSider..te, no Pl'OJect.o que bast·S! Sülto immenso, Sr pi't'sidcnte, ~tar .em 
ae dle; ·u~ . e que . pela segunda.. vez se te~t . completo d~atcurLlo com o meu illust~ col
~atar com um s1mplt'S. •equer~men~. exqe tegà pefu. Cl.pi•a.l Fed ral. voando contra. o 

· uma. cla.ua~la qu.• termmantemente d1z:_ seu; seu •·equerimeuto, po!-qua.nto S.Ex bem tabé 
~ezes depp1s de s~ncc•u~a.ua. .tt_ ll'i q~~ auto- quanto o estmo respeito, e à. c~mara. bem 
near_e. su~ t·oncessao~ t'Ql'"clO, pela em~reza. qup conhece o grão •le no~ solidariedade p01itica., 
1é .~r~nlsa~! apresentados ao POtl.Ar EXe:u· muito principalmente agora, depo s dus duras 
tt~o f.*. eitud~e _e plant,as tias a.b~s a. execu ·ar. pruvaçõt·s d· . . exiiio ~ do n:lru·tyrio per que 
~t1011 ê !JIIlntu !J!'e podem ~ao ~r appro- aéabamoll de pà.•sar.. _ . · . · .. _ 
fados ~lli.A &uto~lt'B_ ~hnu~s e I'Ompe- cancl .•o, Sr. presidPote. pédindo a Ga.ma.ra 
UI~~. _}lbcbmdG ll.té. _ll f!lllll"'l'O _nao etft•ctua.r que rejeite ~>s.s-e requer.imen ·o ~- appl.'uv-e ·& 

. ~ ~. C880 V• rülqüe que a.~ obraa a projecto em sua. ultima discussão. (Mui-ti/ ~em; 

. $t~ lJOdeiB ca.u.><ar pt· ... jUtvls M _l't!gi.mt n •Jtu:t o ''sm ) 
llü~d~t·, . pôtto . · · .. . .. . 
.. b q~ o-~utQr dtl pt'Oj~tl) quér. Sr. presl" . o !!ir.. ;F" r l .n('!iSCQ de 1\I'ttto .• .,... 
~té. é ~li til-se llà.iltra. os a.bus"s prati· Sr. pr<!->hl~n ;.e, a.ind;~o uma vez. me acho na. 
êai.lím em gt-dnde eiscala, em muitas tle nossas tri\una. pa~.\ comba.t. ~r este proJecto que. ao 
~~)>Ublleas, r1e~ abe.fai'em projectos. tneu ver ·e de todos os profissiona.es, é de gf&
iirãiite.!i~ ·e~~Wdúâ ~ deSenhos, que 1einpgs de· ves ooils ·qu·~neias pa.ra o nosso porto . 
pi)i!-sur:-.;~m i!S.ignadospor outros indivilluos. já, tive oecasião de dizer que 11s oh~il a 
tlfttic~ ri1.oiblfo•.) executar-se por este proJeeto . v~ao a.ftecta.r 

O SR. FR!..Nctsco DE MATTos-V. Ex. está de IJ!oclo _desas rad~ _a.:s _cond1çoes_ hy Ira-
defendendo ump,-ojecto immOI·al. ·!:!fdphtcas da.»ossa. tão bellil. e grae1osa. lla-

·~·- ·. hia . 
. Vi>Z&-Oh t oh ! Não pretendo fàzer prevalecer. ps meus a.r-. ·o·sa. ~A. - v. EX. é que não tem gum&litos, porque. não sou autoridade na ma· 

!fuD.pet~í)~_h )l:~ra. cl;~ssiik!Ll" de imml>ral ·a ' toria; m~s._yejo que el!~s são t·orro!ora.dos 
, .. qüill jtíer pi:()Jec0 q11e Sé di.scuta. nesta. ea . pelM optn~o. .s d' a.utor1dades competentes e 

. m~ta, e muitO pl'in.:ip.um:-nte clepois . de ha - que são tudas t:on•r.lr.~ a. t>ste pl'OJecto. .. 
.·· ver êl~e.·Jido est.luia.àu :por U!Jla eomm:sloáo de . Entretanto, Sr pr~SI~e.l!te, fi"U trda·~ um 
. seus .colle@U, '-muim. disiilltf,a em t 4~ os ~gUo a.~t·oz sobl'e a.s opnuoes das a.utor•<l.ades 

. .- ~tjdgM~JIO_iadli~L&.. @~ sot~.e elle deu pa.- que deviám. ser consultadas. subre g l!SSlUD-
. . ~f ~~ft.L '(Mu~o pe~~~~) . T'éühó . IioU!!do pt4J. o q,u~ m.e !l. ez ba. pouco qúal.tlcal-o !!e-~· 

.. .. ~V ~ e:mu1tolivre nU SUil$ expresiOOs ~oJ11.h . , . . . ... · . - ~~ •· 
':·, . _: ..• _.ve.~mpre· lembrár~se que está em um Foram reqnuHtatias tnform<lÇQeS do Mi~ns 

<·~ói'lil& Se· acha r.eünid$to .a Silbera.nl.ll. da teri.9 da. Agricultura P- estM. t'Ol·am contr-a.r1as; 
.. _·. ·. ~~-!iüe .Das pa.l~~ovfl:i.s @vetos ·1' medid!ls a repartição de obras P'!l~lícas pediu por sua 
·. · · · ~ -obl>• '""''· polõ "'""' om '"" '"jb,'"" "" "" .,.puao <lo po,. • ""' . ., • •· ilêi& ao lióei!o tegiuíentó. que é o nOIIM rori\m ta:inliem contrar ias; o insQ····tur do 5• 
.~ · · ·· ;;9.· d~~ér. · . . disLricto ID!I-riti~o infurmou tambem oon~; 
' , ., • ; •· · ;· • · ·· 1 q)J: j Q, ~. Sr. · presl~ettJi ~ as reparti-.Oes de .hydr.t.UliM e ~a -~~d~-
.:~ .· · ~"111D:-ou'blfcl ã.pliite·~ V •. tih.· · . phla nãoJor&m CJUvidas; de «~Me~ ·t.. ~ 
·"!.:. ~_ , . ·_ ~ ;..;..._'::;:.;..<" . . •• 
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mara dos Srs. Deputa.dos até hoje sómen te O SR. JACQUES OuRIQUE- Peço a palayra 
guia-se pelos argumentos apeesental.los pelo o R. FRANcisco nE MATTOs-Ainda mais, 
conc.,s;üomtrio, porque nem a()mentJS tr;tnS;Ji s nhores, a .conces·<ã.o fPita á .Empr za de jiJe
raram as informações contrarias das reparti- lhoramentos é ·de mais -vanw-g~'n.s, porqqe, 
ções qne citei. .além de resolver a questão (lo <;lesemb~rq:g~ 

Tecimica.rn ·11te. Sr. presiiente, com faci- das mercadorias, .mira u_m .outro Orn mu.i::~> 
lidade provacse qus o proj cto occasionar á importante, que é a quest~o de sall;:thridade.!:\9 
formações de bancos' e eu .: á ti v e occasião .de 

t lt. d ' no~~o porto. · . 
mostrar a es a casa no u 1mo tscux·so que Com 0 r,aes feito Pf'la Pmpreza . dPsap.p~_!re- . 
pronunciei a respeito. .c.erãn aR prahts do Caju e s. Christoy,ão, 4\W 

O SR. MAROOLINO MouRA-Desejava ouvir .e~tacarnara bem conhece .;uanto são prejtidi--
V. Ex. provar isto technicr1mente. , ciars á salubridade. · · . 

O SR.l<'RAI'{ciSoo DE MATTOs-Já que V. Ex. ' o ~R. VINHAES-E' àdmiravel que V. ~Ex. 
desej t., repet irei os argumentos que então: como official de marinha diga semelhante 
adrluzi -no ultimo discurs '· · cnusa. 

Disse qne toda. vez que havia diminuição · 0 SR. FRANCI·CO DE MATTOS- o que é 
de velo·.·iclr.de em uma corrente, tbrmar-~e- admir:wel é esta ad miração de v. Ex. ·Fran~ 
hia. re.na.nso, e que q· uanto maior fo .,se a ve- · t · ~ p h nd 

0 
s·eu· a· par' t·e·· e· 

~<tmen e nao _ c0m l'P e n . , · 
locidat.!e da corrurite ma~or · seda o remanso; de~ejava que v. Ex justificasse-(): · 
a corrente actuando nas columnas qu:o ser'-
vern •'e supportes a ponte tem diminu.ção de O SR . VINHAES -Poço a palavra. 
velocidade e por COITSPQUinr.e fórma rem•1 nso; 0 SR. FRANCISCO p~ MATTOS-Sr. p~esi.cli){l:" 
m:~ s l'omo a velocidade é maior rieste ponto, te, a parte cjue ·mais gainta acho neste pro
devidu ao canal da ilha das Co r s, o qu.· jecto é rh1r fl cm1ce8sioriRrio a mor ;ne . 9ua.n:
a ·.ontecerá é que o J:emanso set·á ma:or t.ia de soorontos ao a verno. para este mandi.vr 

Tendo os corpos soliLlos em uma corrente li· construir uma E~cola Naval no loga:iní.üe 
quida menor velocidade que a corrente .i- jni~J:ar mais conveni · nt~. 
quidct, terão estes C()rpO$ Slllidos maior <1 mi- M •tõ:, Sr. pre idenb, sómente a ·ilha c\ll.S 
nuiçfio de velocidade q ne a corr ,•nt ·, cahirã.o .Enxadas ~us~ou as governo quantia superior 
no remanw, ficarão su,!i)ito só mente a ac ão a 1400 contos ... 
da g :·aviuade, deposit.a -se-hão JlO fundo, ini-
cianuo a f .. nnrtção de. bancos. · O SR. VrNHAEs dá um aparte. 

UM SR.. DEPUTAno~Dependa . da :coUocilção; O Sr. FiANor<:co !)'E MATtós., é oYl Mifi-
das pontes. "iós feitos rie~ta Ilhâ .para a. actüal Eicola i·~à:"-

vni importam .éÍJ'l quantià. superior à l.p9p 
O SR FRANCisco D" MA:TTos-,-.A ponte fica contos. E' qaverdarh engra_çadd o gran~e 

quasi normal a direcção da .corrente. favor qüefa7. 0 sr. Mervilfe, -Horfl:· após~~uo• 
Si V. Ex. quizer t r a Londade de ouvir os se ua ilha e d.ando ao governo 500 contos! 

profi,,sionaes it rrspeito, .si quizer ouvir as o SR VINHAES 4á um apnr~e. 
repartiç'.es que pouem perfeitamente no~ 
infol' mar sob1'e o as-umpto, Pstou cr.en.te .. de O SR. FRANcisco DE .MATTOs-V. , l)lx . .. n,ão 
que v. Ex será da minha opinião. fique tão zangado cQm e!>tlls minh;:l.srevelacõ.~. · 

.Mas, Sr. presidente, 0 argumento de gran- O SR. VINHAES dá um longo apar.te . 
. de valor pa.1·a O deput;lf\0 p-ela Pvtrahyb;L é 0 SR FRANCI~OO DE MA':\'.TOS-Sr .. ptesi
que este proj ecto vem facilitar o ueseml;ar- dent.f', quando pela. ui·irna vp.z.falleil'.obr/e .(ste 
que das merCiiÜOt'Hts. · projecto, ritei uma das cla.~:sulas da . ...concessão 

Isto é uma questão já resolvida, porque jái feita á Empreza dfl Melhoramentos do .Brázil, 
existem di versas conce5s.'es neste sewido e cnncernimte âs pontes pf'rpendiculare~ a:oAmn
e-ntre ella" a . conces,ão feita .á Empreza de tinente, cujo cumprimento será-de 100 metros 
Melhoramentos do Brazil, da construcção de as maiores e 60 metros as menores. 
um caes que ieáda ponta occitlental do ar- 0 SR. v N- · t 
sr•nal rle marinha. á Ponta do Caju, caes este t · ·· INHAJl:S- ao er~tm pon es; era , 

I
, 

1
. _ pon.e. ·· 

d .vic lLlo·em CIV'ersas ~ecçnes. 
Es·e projecto , Sr. pre,idente, d"termina O SR. FRANCISCO .DE MATTos-Pontes; 

qne a pont,s qne vern d;t ilha. das Enxadas vú. plural. 
unir-S•\.ao continente n:t Prainha; mas a Pra~ o SR. Vt"'HAEs..,..Ponte ; singular. 
inha está Llen'.l'O dos li111i tes do cae,; d;i. Em-
preza ele Mellwram ·nto• uo Hrazil, por eon- O SR. ZAMA-Resolvam esta questão grnm-

maticCJJ. seguinte est<1 ponte n.ão .póde ir. L"rminaJ' . _ . _ _ . 
D,e;;te logar pois que jâ, .. e_,ta. aGnc~l.i.d~ U~lllii _ OSR F.E!.ANorsco DE MATTós-V/Ex. !$be a 
emprei8.. · 'q:us poa~ e..~u Jtl.é : ~f~dú'do. 
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· · O SR. :Vnmus--Creio que e a · do Sr. Mer-
'Yille Hom. · · 
· ·. 0 SR. FRANCISCO DE MATTOS-~ a razão 
por que V. Ex. me dá estes a.pa.rtes. Refiro
me ás pontes da. Empreza. de Melhoramentos 

·do Brazil. V; Ex. não acompanha a. minha 
· dlllcussão e vem .làzeruma tempestade em um 
· copo de agua.. 

· Estas pontes, Sr. presidente, .terão como 
supporteS columna.s de madeiras. tendo assim 
um caracter provisorio, ficando o governo 
autorisado a mandar demolil-a.s si verificar 
que ellas vão alterar o regimen do porto. 

Quando a.dduzi este argumento no meu ul
timo discurso, tive o seguinte aparte do nobre 
deputa.do pela Pa.rahybã. : «fará o mesmo com 
reraQão a. esta~. Isto é, o govel'no ficarà auto
risada a. ma.oda.r demolir a. ponte do Sr . Mer
'Ville, si verülcar que ella. vae alterar o regi
mendopo~. 

Mas então S. Ex. prejnl.:,<>"B. o caso da. ponte 
poder prejudicar o regimen do porto. 
~ OS&. RErtlMBA.-V. Ex. póde tirar as con
clusões que quizer, porque nã.o lhe respondo 
~. . 

O_.Sa. ~NCISCO . DE MA.TTOS-Agradeçoa. 
amabilidade, mas fique V. Ex. sabendo que 
não me honram em nada. as . suas respostas ; 
apresento os meus argumentos. á Ca.ma.ra. dos 
Srs. Deputados e não a. V. Ex. 
. · Ora.; Sr. presidente. Si· mais tarde veriftca.r· 
se que a ponte do Sr. Merville traz prE'juizos 
ao nosso porto; tendo esta :ponte de ser demo
lida., deixará. de haver a. concessão, porque 
neste ca.so o concessi.onario fica.rá. só mente com 
a; ilha. das Enxadas e as mercadorias ftcarã.o 
ilhada.s. 

· Pois então· V. Ex. quer comparar com a. 
ponte de Brooklin ~ Nã.o conhece-a., com cer
teza.. 

A ponte de Brooklin e uma. ponte especial, 
que tem os suppor;es em terra_ Toda. a parte 
do rio que ella atravessa. fica completamente 
desimpedida e é esta a. razão de ser esta uma. 
obra. gigantesca. 

O ~R.. VL'IHA.ES dá. um aparte. 
0 SR.. FRANCISCO DE MATros-Por favor 

não diga. isto; não queira. comparar uma. ponte 
com a outra. . 

Mas dizia eu, Sr. presidente. por que razão 
n~ existia neste projecto uma. clausula. se
melhante à. da. Empreza de Melhoramentos 1 

Deveria. existir e com maioria. de razão. 
Porém, existindo, si se verificar que a ponte 
prejudica o regimen do porto, será. demolida 
e deixa portanto de ha.ver a concessão; logo. 
o mais razoa.vel é antes de fazer-se a conces· 
são proceder-seaos e;tudos convenientes, aftm 
de que se possa sa.ber si a. ponte virà ou não 
prejudicar o porto. 

O SR.. VINHAES-V. Ex. continúa mostra.n· 
do que nã.o leu o projecto. Lã. està. que seis 
mezes depois da concessão, o proponente a\lre
SP.nta.rá os seus estudos, 

O Sa. FaA:'JCISCO 'OE MATrOS-Estudos do 
proponente, ma.s não são por estes que nos 
devemos guiar e sim pelos das repartioões 
rompetentes; que são impe.rcia.es na. questão; 
e a.illda mais, estes estudoo devem ser feitos 
a.ntes da. concessão. 

O Sa. VINHA.ES-Pa.ra. ficar um on dous an· 
nos encalhado o projecto. · 

o SR. FR..u.ciSCo DE MA.TTos-V. Ex. não 
tem razão, porque a.s informações pedidas a.o 

Si a. difficuldade esta justamente no trans- Ministerlo da. Marinha no dia 4 de agosto 
porte da.s mercadorias para. o continente, o foram enviadas a. esta. ca.mara. no dia 11; sete 
deSembarque em· uma ilha. não resolve a ttia.s apenas. 
questão. O SR. VL"ffiAES dá .um apa!'te prolongado. 
· O fa.cto, porém,-não é o mesmo em relação 
ã. Empreza. de Melhoramentos do Brozil. Aqui, O SR. FRANCISco DE MATTOs-Visto estar 
si as pontes prejudicarem 0 regimen do porto V. Ex- com tanta. vontade de fu.llar, o melhór 
e forem demolidas,.os vapores,em vei de a.tra- é sentar-me. (Senta-se . ) 
.ca.rem,a. el.las, atracarão a.o caes. Diminuirá. · O SR. JoÃo DE SIQUEm.A.-E a discussão já. 
apenas o numero de va.pores . a atracar, por- estava. encerrada! · 
que estes .atraca.rão pa.ra.llelamente ao caes,to- o SR. JA.CQUES OTJlUQUE·-Ma.s não devia. 

·mando mais espaço que fosse perpendicular· ser encerrada, porque é uma. questão muito 
mente; o que aconteceria. com 8..'1 pontes. séria. (Troca-se um dialogo entre os Srs . . Vi
. Mas, Sr. ).)residente,.. si para uma. concessão nlwese Jacques Ou1·ique.~anumerosos apartes.) 
de :Pontes infinita.mente pequenas em relação o SR. P.R'ESIDENTE-Qaem -·esm com- a. pa
á ponte do Sr. Mervill~ Hora., ha esta. clau- lavra é o Sr. Francisco de Mattos. 
aula importante; como é que nesta pon'te de . 
.14.00 met~ 'de extensão, &J.ém de ~outras de - O SR. FR.A.."i~sco DE ~'l'l'Os-Sr. prestden
_l5ó metros perpendiculares a. ella, nãO ha. ? te. ~~ mmto a op1~ dos ·membros ~ 

, : · • · COm.IlllSS8') . de obras pubhcas, mas a com.uus-
r· •O·Sn:· :VIMU.ES~E ~pon~ . ~e -,Broo~ W sã.o,n.~ .podia. dar um ._pe.recer. wfeito .·sem 

. O Sa. FIW;rutl>': Di: .:·MA~ .-essa. ! que~ estudos no lócal Onde se.~ .. _de se 
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execn'!&'_ as obras, e. como a.hi não podia. ir a. 
comm1ssao! ~lia dev1a.obtei-os por intermedio 
des re:pa.rt1çoes competentes. 
_O ~· VrNirAEs-Quem diz que a. commis

sao nao os obteve~ 

0 S:a; FRANCISCO .DE MATTOs-Obteve a. in· 
forma.çao da Repartição de Ohras Publicas 
e esta. é contraria ao projecto. 

O S:a. VINUAEs-A commissão tem a liber
dade de acceitar ou não as informações. 

0 ~:a. FR~CISÇO DE MATTos-Outras infor• 
mB.Çoes dev_1a,!Il ser requisitadas, taes com•, as 
das r!!par9çoes de hydraulica e de hydro
graphla; nao o forem porém e sei particular
mente q?-e estas repa.rtiçües infbrma.ria.m 
contra. 81 a Camara não tem officia.lmente 
estas inforlll:a.ções é porque não approvou o 
meu requer1mento neste sentido 

Como vejo, Sr. presidénte, g~ande ancie
dade no nobre deputado pela Capital Federal 
e~ falia~, e temendo mesmo que S. Ex. con
tmue a mterromper-me com os seus contínuos 
aya.rtes! dou por terminadas as minhas con
stdera.çoes. (M1iito bem, muito bem,) 

O Sr. Vinha.es começa. pedindo a 
sua demissão de membro da commissão de 
obras publicas porque não admitte meia. con
tlança.-on toda ou nenhuma ; pede demiSsão 
~a. vez que se duvida. da sinceridade e des
~teresse do parecer lavrado sobre ·o pro
Jacto. 

A commissã.o cumpriu o seu dever lendo 
tod?S os papeis. fornecidos pela secretal-ia da 
al)'rlCultura. DJ.Zem agora que o projecto não 
pod~ ser acceito porque .ia existem duas con
cessoes para o desembarque de mercadorias: 
ora, aca;mara ~bequea Com~nhia de Obras 
Hydraulieas f01 um fiasco e so serviu para o 
jogo da. especulação; a tal ponto chegou a sua 
desmora.lisação, que está hoje sujeita ao Po-
der Judiciario. · 
~ergunta o orad~r: a commissão podia 

ex1tar entre um proJecto que se obriga a fa
ze_r todas ~ obras hydraulicas no porto do 
Rio de Jane1ro, mas como uma especie de mo. 
nopolio, e o que da toda a liberdade~ Não. 

Depois dessas pa.In. vra.s,. o orador responde 
ao penultimo discurso do Sr. Francisco de 
Mattos e é interrompido por já. haver nu
mero para. as votações,. renovando o seu 
pedido de demissão e declarando julgar 
poder fallar em nome de toda a commissão a 
que pertence. -

O Sr. Jacques Ourique (Pa~a 
«ma e:cplicaçao pessoal) - Preciso dar uma 
explicaÇão á Camara e especialmente ao 
nobre deputado membro da commissão. de 
obras publicas·. 

. Não descuti o projecto Melville Hora, pÕr
que não o conheço suffl.cientemente para dis-
cutil-o. . 

O meu fim fei outro. Tra-tei sómente de· de
fender direitos da minha classe ; tratei de 
estabelecer concurrencia indirecta a que é 
obrigada uma administracão mora.lisa.d&. 

Não Ia.n~ei a. menor pecha sobre a com
missão. 

V. Ex. comprehende, Sr. presidente, que é 
muito natural que a commissão de obras pu
blicas não se lembrasse de tudo; ella podia ter 
se esquecido de ler o outro projecto para com
p:lra.l-o; e si o leu, deve ter kazido o resul
tado da comparação e dizer qual dos projectos 
existentes é o melhor. 

O S:r. Francisco de Mattos 
(par"a err.plicaçao pessoal) - Sr. J)residenta, o 
nobre deputado pela Capital Federal, mos-
trou-se sentido por Wllllt phra.se minha.. 

Eu disse que o projeeto era. immora.I. Não 
veJo nisto oifensa. a commissão. A commissão 
estudou o }lrojecto : mas, como sei que o pro
prio Sr. MervillP. Hora consultou algumas re
Jlartiçôes, e, sabendo que as informaçoes lhe 
eram contrarias, deixou de obtel-as,. eu disse 
que para. mim o projecto era. immoraJ.. 

Creio que nisso não ha otrensa. á commissão; 
<jue sou o primeiro a acatar. 

o SR. PR.EsroENTE-Havendo numero, vae 
se proceder as votações indicadas na ordem 
do dia. 

Votação em 2a discussão do projecto n.203 A~ 
organisando o serviço dos correios da Repu
blica. 

E' submettido a votos e a;pprova.do o se-: .. 
guinte nrtigo, sâlvo as emendas: · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O serviço dos correios é reorgani

sa.do de conformidade com a.s·tabellas ns. 1. 
2, 3, 4, 5, 6 e 7, ficando constiiuida a dire
ctoria. geral como repartição central enca.r
regada. da. inspecção e ftscalisação de todo 
serviço na R.epublica., do estudo e resolução 
de trabalhos postaes e da. correspondencia re
servada e creada. para o serviço propriamente 
postal na Capital Federa.l e estado ao Rió de 
Janeiro uma sub-directoria, sendo o Poder 
Executivo a.utorisado ·a exPedir o ·regUla- .· 
mento necessa.rio a todo ·serviço, devendo:· . 

a) attender a todos os encargos e serviços 
creados pela ultima. convenção postal; · 

b) supprimir as formulas de fra.nquia. que 
a pratica tiver demonstrado não haverem sa
tisfeitos os fins de· sua. criação e emissãO ou· 
que trouXerem inconvenientes ao ser'9íÇô~ .. 
oonsiderando supprimidos ·os sellos especiaes ' 
pa.ra os jorna.es expedidos pelos r~vos . 
editores e substituindo-:os. por outro systenía. -
que melh~ esse serviçO e melhor o :Osc8Jise ; 
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() to~ar m~das · eônt.ra. . o abuso da tran-
. qüia. ·om.: &t creando par'& ésse fim 11ma. for
mula esp cial e d r.ermimmdo os casos P.m 
qu~: & . coriesj>ond, ·nei!t .• Jllciti.l nos estados 
deve gosar dessa. ranqma. ; 

d) rever ~ tarira postal, alterando-a no 
qu:·, julga.r conveniente, submetkntlo a.s alte
rac;õe• q ne ílze1' ~o Congi-esso Nacional, s. m 
preJUízo de sua ex:'cução ; . 

e• e ·ta.;.:elecer penas J)anr. a. r~pressão do 
é!Oli~ta.bando :poSta.!, ftca.niio oes.•a. ~art · o re 
gula.m~nt.o dependente da. approvaça.o elo Con
gl-. S8o Nacional; 
· fi Cl·ea.r na8 eid8d.es de Sa-ntos, Rio Grande 

ê Ca.mpanlla secções postacs t'.Oll\ o I? ssua.l 
necessa.rio destaca. .. to das sub-d.irectoi'IM dos 
resJectivos estados, nomeando para cada uma 
delia.s um thes:.JUl'dro e um fiei, ' om os ven
Cillieutoe fiD.dos para ta.es tuncclonarios n~ 
sul).di!·écoorias d 2' cla.s:e; 

F) creá.r nas sub-di;·ectoriás ou dos est<1dos 
. nu :<-eOQÕ63 e ageniliás postaes c&i.xaa eco
D.omica.s :pos:ae:;. -reglilil.ment .udo-as. 
_ Ó S&. PRESIDENTB annuncia a votação. da 
emenda. do Sr. Frôes da. Cruze outrosaoart.l .. 

Ó SR. FB.Ci:Bs DA CRUZ ,(pela ord :m) ped.• a. 
retirada não só desta emenda. comó ôe outra. 
que apreientOU a tab lia n. 3. . 

Con~ultada., a Cilmara. conseu:e na. retira.dt~o 
das emendas dp Sr Fr,.e; da Cruz e o;.;.tros. 

. O SR. P&E8IDDTE annuncia a. Tofaeão da 
emenda. o Sr. Bdli!.rmmo Ga.rnt:iro á ta.bella. 
.n. I e «l: ela.l-a que vae subme~l-a. a. votoS 
por .... rte. . _ 

Snbme·t!das succe!=Sivamente a votos são 
a:Ppruva.das as duil.s ll&rtes da ~uinte emenda.: 

Tabella n. f. 

~ctoria GeraJ.-Ga.biQete-Snpprima-ae : 
1 secrewio. . . . , . 9:000$000 
l et:tundo ôflicia.l. • 3:~ 

·~~na m&.in\ ~ella.: 
1 p, tmeíro otllcial. ; 4:800$000 

. S. a • ....;.,.Sa,)a. da.~ Eie.:;Sõé3; 26 de seti!mbró dé 
1892 • .:;....Be~lc:irmiuo Cafti~iro. 
· .. Su&me~tida. a. votos é r~ê;tada oútra e meri.da. 
dõ sr. Bel a.r!Qii:iQ Ca.t·neü-o à. i.abel.Ia. n. 3 • . 

E' ta!D.I.Iefii. ~~i~ á. eminida. do Sr. Ca iitão 
ê óu1.ros 11r ~1lellâ i;et~i'\:n~~e ~~ou _QOr.-e.o do ?Má. 

- ~~ »u~mettic:li â voÇI.)S ~ a.pprovad&, pOt 56 
TQtoi c-Qutt• õl ,a litljjuipté eiJlenda : . 
. ·A' ta beiJa . Íl. . ~i.ibodi.J.'OOwria. do . estàd.o 

·dÓ 4-Jl~~Ql v~ ~u.> ven,~:imt:~t(u ar
' llitr"4~. ~ ~âl · tlti.ita s-ql,)o-(lli.'t:Cr.o,·ia., 
~~-~; 

Iaub,dlNOt.or ....... ; • •• ;... •• • . 5:.0 '$000 
, l ~l' •• ~ .. . ... i.,.,,,,,.; ·~· 
·: ~-.-~~.:· . . 

I thesoureiro .. . : • •. .• · . •.•.. ~.. -4:~ 
I primeit" offi.!•al. •.. · . • . . . . . . 3:60:J$000 
2 ~egundo~ o'!ic:ae> a 3:~. 6:0fl SOOO 
2 te!·cei;·os officiae:ol a 2:400$ .. , • 4:8~00 
I porteiro.. . .. . . • • .. .. . .. . . J:800$()lJO 
4 praticante; de I• d!L>sea2:100$. 8:4.00$ ·00 
ô ditos de 2· cla.~se a I :80.)$ . • 10:800.~00 
6 ca.rteil•os ele P classe a. 1:500$ . 9:000$000 

12 dit :,s de 2• clas3e a 1:400$ . . •. l6:8u~O 
1 .on inuo..... • • . . .. . . • . •. 1:20U$000 
1 carimbador a. 2$500 diario5.. •. 915~ . 
3 se1·ventes ... . .. . .. . ..... ~ •• 2:745~100 

Sala das sess.'Jes, 26 de setembro de 1892.
UcMa Rotlríg••es e r,u ros 

E' ftnalm~nte ,ubmettida a. votos é a.ppro
va<la. a s:~guinte em ·nda : 

Inclua-ee na tab·ll.:L n. 5. das snb"dirPdo~ 
ria.'! de 3·• ctas'!s. • ·s seguintes estados : Pa.ra
hyba, Rio Gra.nde do Norte, Plauhy, S~rgipe, 
Gt.1ya.z e Ma.tto Grosso • 

Sala. datt sessões, 26 de setembro de 189'2.- -
M. Va!lalão. 

Subrnettido à v'ótoo,é a.pprovado o~niiíte: 
Art. 2.• Revogam-se as disposições eni con-

trario. . 
O prnjecto á..'\Sim emendado . é a.pprovl!-do 

p:tra passa.r á 3 ' diseussã\l e enviado'. ã. ci)m
ini"l!ão de orçamento. 
. São sem deb:lte ãpprovadas as redaccões 

dos projectos ns. 118 C e ~ 15 B. · .. 
Vota\)àl>, em 2~ di,::cussão. do projecto n. 

!93 A. d ·st.e anno, fixando a despeza do Mi
nisterio da Guerra. para o c>urcicio de lsg3. 

S<io suooL-ssiva.rnt>nte suhm~ttido..~ a. votos e 
a.pprovrulos. salvas a,S emendas os seguintes 
â.r~igos do prujecto : 

O don~'l'esso Na.cioh>Ll decreta. : 
Ar·t. 0 Presidente da Republica ~ antoi'i

sado a. de:~pender, ilo e::i.ercicio de 1893. :Pelo 
M'nisterin dos NejtOcios da . Guerra a quantia. 
de 28.096:6!36$361. 

Assim distribnidà. : 
i Secl'etaria. de E~;tado e ~ 

.partições annexas, como 
na proposta.. _ . . . 

2 Corillél;.o Supr~mo Militar 
d~ Justi,.a. e auditores. 

.. idem. _ . . 
S Coüt&dol'ia Geral da Guerra. 

Reduzida. a S:oob$ á ver
ba.-Forne·iment.o de &.r• 
tigoe de expediente;. ... . 1Se:6'ili$JOO 

· 4 Directori~ Geral de Obras 
Milit , res ·~uppr;m.das, ~o 
ex2rcicio, &il vet•-as da 
pr •pu~tli. :· Coust~ti~ó de 
U:oi ho.~pi bl. nà rua Jo
êkey Clubd50: 00$! ca
nal.i.saç&o da. a.gua. pa.ra o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:57 +Página 15 de 40 

Sessao em 30 de Set~rnbro de t892 'tit 

novo quartel do R -alengo, 
150:000$; l'Ontinuaç!i.o do 
edificio p:\1"<\ a Escola Stl· 
:p~rior tle Guerra,200:000$· 
construcçií.o de um 00.: 
brado no fundo do r·difi
cio da. p1-aça. 'ta Repuhli a, 
90 :000$; edificio par:t a 
intendenc!a no quartel do 
largr, do :\loura, 160:000$; 
construcçã.o de uma en
fermaria. para beribericos 
na praia do Leme, 
80 000~; reconstru .. (ão de 
dons ed licio~ na :f..lrt.a.le
Z<l. d<l S. João, 10:000$; 
obr.ts concernente.~ á in· 
terrupçãoda passagem de 
:particulares qu"' s<! diri
gem â. fazenda da Juru
juba, pelo interior da 
fortaL·z:t Flor'ano Peixo
to, 10:181$406; co:teer 
tos na fàbrica. de armas 
da. Conceição, 10:(!00$, 
Re1lnz1das a~ s?guintes 
vertas da tab!!Ha: conti· 
nuação de um quartel 
typo de cavalaria, na 
Qu.nta da. Boa V.sta a 
30:00rl$; conskucção de 
tres pequenos paióes de 
:polvora na ilha do Bo· 
qn irão a45:000$; obras: 
conser~~-ã.o. repal'os, as
seio e pintura em q uar
teh,es~b;·lecim ·ntosmili
tares e proprio~ nacionaes 
a 75:000$; Amazonas: 
reparos de: !llartei~ e for
tificações e outros traba
lhos imprevistos a 5:000$; 
Parú--.Qbras nos quarteis 
de artilharia einrantaria 
25:80 1$()94-Suppr; ma-se 
&!'a vel'ba.,ftcando subsis" 
tentes as duas outras con
signaçõe~.na impo;·tancia 
d~ 20:000$ p:'riL obra.:s mi· 
lit.l.res n~:>e &~tado; Mil.
ra.nhão-0, ra.~.concertos 
e limpeza em proprios na~ 
cion;~es,red uza-sea 5:000$ 
e elimine-se a verba-
Obras na enfermaria mi
litar 10:000$ ; Piauhy 
- Repai'Os , ass io do 
quartt;!l etc. a 4:000$ ; 
c,:~~orà -Reparos,_ a$S·•io 
et•:. a IO:UUO$ ;- R i o 
Ql'allde do No r~-- ~Pll!· 
ros etc. 4:000$; Para,, 

l1yba. - Repu~ , #te .• 
5:000$; Pernambuco -
Rednzam·se a20;000~ as 
verba.~ pa1:3o 11$ obras mi· 

' lita.res ; Ala.gõas 'C Sup
:prirnam-se a" verba-< -
Obras no qn>~.rtel e de$
aprl lpriação d · ~l.S1lS con:. 
tigua.;; ao mesmo 14:000$; 
Sergipe-O'Jras n~>. qua.r· 
te! do 33 · batalhão ~e 
infant·•ria. e. em El(li~
clos militares... r. ·duzitllil! ~ 
v.·rl,a. a. 4:000$; B:dü11.. -
Eliminada, a v e r b ~ 

·Obras no quartel do I& 
b•hlhão de in(anta.ría 
3:000$ e rt*iu~idaa 5.:000$ 
a de t~ncertos, as.s.~io. de. 
qua..rt<·is e es~be.l~i
mento mmtar-~s ; f;sp}, 
rito Santo ..,.,., Q~a.<~ efn 
estab:'l~cim~nw~;; miU~ 
res. reduzida a vel'l$ ~ 
4:000$ ; Rio de Jau iro._. 
Obras em di-ver.t~as. fQrti
ficaçõe.~. reduzida. a. ve.rba 
a 6: 000$; Mina~ G:eraes-.,o. 
Obras no qual'~et. etc .. ; 
nduzi!la a. ver~ 1\. 
20:000~ s. ?q.,ulo-suw 
primam-se a~ ~&l'!tas. .:,., · 
Reparo~ do ~itic'o é de
:pendencia. !la fQrtl\IPza Qa 
BaTTa. 9: 000$ e o!.Jras e~ 
estabelPciment,oJ tnilitlr. 
res 6: 000$; Par.• ná- Re
duzam-se...O hl'$$ no q1.1~r-. 
t,ol do 8~ 1'('gÍin!!D'Q d~ 
ea.rnUaria.a 10:0(10$ e re
p!~ros e a.-s.eio em e~ta7 
bt'lecirnentos milit~rea. a 
5:000$; Santa Oªtha.r-inl!
-Reduza-se a verba.
Repa.ros, &!!Se o. e te. , a. 
10:000$; .Rio Grand~ dp 
Sul - Con~U'u~ 4~ 
quarteis,o bras de repa~. 
a.<:Seio, etc , a 70:00()$; 
GQyaz-Obra' impt"e.vis~· 
tas, mel:10l'llol1l·P1Q~ 11.e 
quarte:s, reparos e assP.'o 
etc., a. 4:000$; M~tto 
Grosso-Obras in:rprevla, 
tas, etc., 1.1, 2Q:O.~·-• ~t~OO 

5 Instrucção -Militar. Sl!ppt'i· 
mam-se as Vllf; ·i!l•l!!o ID'9" 
po•t:.1: Alugp.el liE! ~ 
par11 ·r. rlircçtpr !l!lo ~lllo 
:sup ·t·~l·r ,:~ Gu~. ~~=~0!)$ 
e exercici~ R.~TJ~, g~-

1 · tiflcações 19~ · lt!!.tM 1t -t -
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pessoa( administrativo ! 27 Di versas despezas e even-
4:000$000 .•.........•.. l.598:il5$000 tuae~: Reduzida a verba 

6 Intendencia. Reduzida a de. transporte de tropas 
24:000$ verba consignada e comedorias de em bar-
na tabella. para serventes · que a 600:000$000.,.... 8130:000$000 
braçaes......... . . . . . . . 133:390$000 28 Bibliotheca do exercito, 

7 Ar~enaes.Como na proposta como na proposta. 
8 Depositosde artigos bellicos. 29 Observatorio do Rio de Ja· 

idem. neíro: Elimitlada a verba 
9 Laboratorios. Idem. da ta.bella: Escola de as-

lO Ins~ria Geral do Ser- tronomia e de engenharia 
· VlÇO Sanitario do exer- geographica48:160.'WOO.. 133:480$000 

cito. Eliminada a verba- Art. Fiea autorisado o governo: 
gratificação para creados 
40:000$000 ............. 1.049:543$()00 I. A vender ou arrendar a quem melhores 

11 Hospitaes e enfermarias. vantagens offerecer a Fabrica. de Ferro do 
Reduzida. a verba na. im- . lpanema, comprehendidas terras, edificações. 
:portancia. de 51:653$000 machinas, bemfeitori:~.s e todas as dependen-
com a conversão, em en· cias daquella propriedade nacional; 
ferma1•ias, dos hospitaes rr. A vender ou permutar o edificio do 
de za classe das ciaades quartel de cavaliaria. sito na cidade de São 
do Rio Grande, Jaguarão Paulo ; 
Ba,ie, ,Uruguayana, S.Ga- III. A converter em enfermarias milita.res 
briel e Curumbá........ 800:531$000 os hospitaes de 2• cla8se das cidades do Rio 

12 Estado-maior general. Eli- Grande, Jagua.rã.o, Bagé; Uruguayana, São 
minada a verba- Gra- Gabriel e Curumbá. 
tificação para creados Art. Revogam·se as disposições em contra-
10:140$000.. •• ... ... • . • . 428:960$000 rio. . 

13 Corpos especiaes.Eliminada · . s- · t b tt'd t . a verba-Gratificação para · . ap success1va~en e su me 1 as a vo os e 
crea.dos 90:000$000 ••.•. 1•301 :294.<i;OOO l reJeitadas as segumtes emendas: 

14 Corpos arregimenta.dos.Eli· . 1 A do Sr. Paula Guimarães, que restabelece 
minada a verba.-Grati· . \a verba da proposta pa.ra construcção de um 
:ficaçã.o para c r e a d o s hospital na rna Jockey-Glub. 
400:000$000 ............ 4.248:106$000 A do mesmo senhor restabelecendo;as verbas 

15 Praças de pret. Reduzida a pedidas para as obras dos quart2is e enferma· 
verba a ............... 2.ô72:155:j,200 rías dos estado3. 

16 Etapa. Reduzida a verba a 5.460:400$000 ~ d? Sr. Valladão e outros_ ao. n. 4, salva a 
17 Fardamento. Reduzida a primeira parte que ficou pr€JUdkada. 

verba a ................ 2.706:242$294 A do Sr. l'aula Guimarães, consignando a 
18 Eqttipa.mento e arreios. Re- verb~ de .4~:000$ para a t1>amferencia. do 

duzida a verba a....... 150:000$000 hospital mtlitar. 
19 Armamento. Como na pro- A do Sr. B'lla.rmino de Mendonça e outros 

. · posta. ao§ 5' do arL. 1" . 
. 20 Despeza.s de cor11m e quar- As do Sr. Va!ladão e outros aos ns. 6, 10, 

tais. Supprímida a verba 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. 20 e 25. 
-Manutenção da condela- A do Sr. Severino· Vieira ao art. r• n. 5. 
ria domestica 56:500$000 74~:050$000 O additivo tio Sr. Marciano Magalhães e , 

21 Companhias m i H ta r e s, outros ao ~ 14. 
com? ~a pro~f:a· O artigo que snpp!!ime a disposição que au-

22 Co~ll!russoes m 111 ta r e s, torisa o governo a vender ou a arrendar a 
· .· ·/ : ,,., 1~~em._ . . fabrica de Ipanema. 

""' c ....... ses mactivas, ldem. s- 'd d . d'cad . . tes 24 . .Ajúdas·de custo. idem. ao cons1 era os preJU 1 os as segum 
25 Fabricas. Supprimidas as emendas : 

seguintes verbas : Fa· A do Sr. Homero Baptista .e outros, que 
brica de armas da Con· mandava conservar a consignação destinada á 
ceição, 45:068$500. Far- manutenção da fabrica dear!nasdaConceição. 
brica de Ferro do Ipa- A do Sr. Valladão e outros ao n. 27. 
nema, 205:175$800: .. ; •. 237:401$300 O paral:frapho ad4itivo do mesmo senbor e 

26: Presídios . e colonias . mili· outros soore o quantitativo pa.ra. aluguel de 
·' tares; como na proposta. creado, etc • 

.-~. ; ..-!· 
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São recusadas :por conter riisposições per~ quer que seja, a. não ser em projecto espe-
manentes as seguintes emenu!J.S : cial; entretanto, ha. poncQ deu-se uma vota.- - , 

O paragra.pho do Sr. Valladã.o e outros ção corta:nrlo a gratificação para. crea.dos dos • 
sobre os· vencimentos do pessoal docente e ad- officiaes,. gratificação que por lei faz parte 
ministra:tivo do collegio militar. dos vencimentos dos mesmos offlcia.es. ( Di-ver- ' 

A emenda. do Sr. Ja.cq'ues OUrique e outros sos apa1·tes.') 
que propõe a. inclusão nasrespectivas rubricas A gratificação para creado> faz parte dos 
do orçamento do Ministerío da Guerra. os v~n- vencimentos e convido os nobres deputados 
cimentos dos generaes e ofiiciaes reformados, a ler a lei que regula os vencimentos. 
etc. E' uma. lei permanente e não póde ser vo-

A do Sr. Homero Baptista. e outros, equipa.- tada. no orçamento, 
ra.ndo os vencimentos dos empregados do Ar- . 
seoal de Guerra. de Porto Alegre aos do Arsenal Portanto, peço a V. Ex. que sujeite á deli· 
·de Guerra da Capital Federal. beração d.a. Camara. o que aca.bo de dizer. 

A do Sr. Barão de S. Marcos e outros ao o Stt PRESIDEl\"TE- As questües de ordem 
n. 7, a.utorisand~ o gove~no a eq11ipa.rar os nã.o comportam discussão: por isso peço ao 
vencimentos dos macbinistas do Arsenal de nobre deputa.do que resuma as suas obser
Guerra da Capital Federal aos de igual cate- vações. 
gor~a. do A~al de Marinha.. . O Stt. PIRES FE&ttEitt..~-Estou fazendo con-

São success1vame~te sulimetttdas a. votos e s'd raço- es sobre ass!Jmpto a que v. Ex. 56 approvada.s as segumtes emendas: 1 e . 
Ao n. 4-Do Sr. Homero · Baptista. e outros : , refer1U . 
..: Reduza-se a 50:000$ a (•onsignaç-.ão de I O St:-- Pr:_ESIDEt\'TE-Ponder<?_ a y. E~. que 

I50:000l!i para ohra.s de conservação, reparos, n. cons1gna.çao pam creados na.o e venclmen
a.sseio e pintura em quarteis, estabelecimentos to. ( Apoia1o e n1o aop:C.'io{.) 
militares e proprios naciona.es. » A commissão votou anteriormente diversas 

Reduza-se a 500:000$ a consignaÇão de disposições r e1a.ti v as a consignações para 
650:000$ para trd.nsporte de tropas e comedo- cria.dos. 
rias de emba.rque~-Hor.~ero Brlp!ist(< e outros. A emenda dos srs. Jacques ourique, Sea..-

E' autorisado o Presidente da. Repnblica a. br·a e Bellarmino de Mendonça. está prejudi
supprimir o comma.ndo geral de artilharia. cada á vista. das votações anteriores (Apoiados 
transferindo as 1'uncções desse commando e nr:zo apoiarlo.<,) 
para. a.s repartições e-xistentes, conforme a 
natureza. dos serviços.- Hom~m B(tplista e O. SR. MoRA~ 'aARROS (pclct o1·dem)-desde . ,-
outros. que o nobre deputado ap'(IElllou directamente 

para o pmidente da. com missão de orça.mento. 
Ao n. 7 -0 pa.tr-d.o do arsenal de guerra. entendo que sou obrigado a. dar uma expU

vencera 7$000 dia-rios, os s~gundos 5$ e os cação ao nobre deputado e esta explica.çã.o e 
arvorados 4$000.-Pa:ul~ Guimartíes: a mesma que V. Ex. deu de que despeza.s 

Fica o governo autor1sado a eqwpara~ os para. criados não &lo vencimentos dos mili-
. 2•• patrõe:l. do arsenal de guerra desta. cap1ta.l 
aos ma.chinista.s do mesmo arsenal, e bem ta.res. 
assim a elevar os patrões arvorados a cate- VozES -Pois não, é. 
goria de 2"' patrões. -1- Retúmba. . _ o SR . Mo&.!I .. ES BARROS...:.. E' um o.buao que 

Ao art. 2• n. H-Depois das pala.vra_s - Sao tem havido nesta designação e que tem sido 
Paulo_;_ accrescente:se -e o da cap1tal do continuado até hoje. (Nüo apoiados.) 
estado-de Minas.- Francisco Veiga. Assim como ha. vencimento para criados, 

Ao a.nnuncia.l.' a votação da seguinte emenda assim tambem devia h a ve.r vencimentos· para. 
do 8r. Ja.cques Ourique e outr~s.? Sr. pre- pagar alugueis de casas. para pagar cosinhei
sidente declara estar ella prejudica~ a. p~la. ros e outras verbas de do:speza.. 
vota~ão da. emenda do S~. V8:_lla.dilo ao n_. 13. 

PrOpomos que a . gratiiica.çao para cr1ados O SR. PmES FERREIRA. - .Não acceitamos o 
dos officiaes do exercito Feja incluída na. gra.- rtdiculo que V. Ex. no:; atira. com o que 
tificaçã.o de exercicio dos mesmos offictaes_ acaba de ex pender. 

·o SR. JACQUES OuB.IQUE (pelt.t Md•m) en- VozES-Votos, votos . . 
tendi! que a sua emenda. nl!-o estâ. preju- O SR. PRESIDENTE- V. Ex. pediu a. pa.la-
clicada · vra peta ordem ·e por isto peço q'?e rel!U!Jl& 

0 SR~ PIRES FERR.EÜU. (pela or le•n )-"V· a sua explicação para procooer-se 11. VOtMiO. 
Ex, Sr. presidente, e o presidente _da com- OS"" MoRAES BA.RROS- A disposiçito vo-
missW de orçamento, acabam .de dizer que "'" · d to e au tada é perfeitamente regimental. tProttsiOI, 
.não . se póde em lel. e orça;men n m - S!(.Ssurro; trocatn·se rqJetidos aparte!.) 
gínentar e nem cortar vene1mentos de quem 

00 
Ciunar& V. V 
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O S&. PRESIOENTE...:.... Não ha. razão para Portanto, Sr. presidente. ~i subsiste o prin·. 
_ tanta exaltação; a Ça.mara deve resolver a:. cipio de que o of:H.>!hll não tem por seu creado 
questão calmamente. o soldado, é evidente que· supprimi!' a quota 

A mesa. considerou prejudicada. a emenda destin~da a creados é to ar nos vencimentos 
do Sr. Seabra e Bellarmino de Me1;1donça, que tios officiaes: porque estes terão de lançar 

~ ~ · d ffi · mão do· que percebem para. pagar er~ados. trata da consignações para cri"'"'os e o mae,:. .. Oomeguintemente, . parece que v. Es:. 
Anteriormente já a Cam11ra ·havia deli :Jerado deve dar igualmente por nã.t> approvada. a 
sobre a votac,-ão da. emendá. do Sr. Valladão. em ·nda que tira ao offi.cial a con$ignaçiio 

Levantou-se uma. questão de ordem so!,re para creado. 
a emenda do Sr Seabra, que não se COHSidera Sendo as;im, supprimir a consignação, 
prejudkada, .visto como não se deve. ret.rar direi. finalmente, e supprimir os vencimen-a. consignação de vencimentos. ' 

A deci•ào da mesa roi considerar· prejudi· tbs do ofiicial. 
cada. a emenda do Sr. Seabra e, assim fazendo. O SR. PRE~IDENTE-Vou submetter á Ca.-
estâ. terminada a questão. (Apoiado.i e não mara. a questão. 
apoia•.o<.) · Os Snque entendem que·a düpos:ção r·~la· 

ti.va â verht~.-Orealos-é daquella.s que são 
O SR. PIRES FERREIRA- Peço a palavra consi,leradas-Venci.,.,en os -e comotaes não 

pela ord.!m. pod~m ser alteraJ.o3 no orçamento, queir·am 
O SR. P~ESIDENTE .- Não póde faUar lUJ).iS . Ievanta.r-~e: 

O SR. PIRES FERREIRA- O Sr Seabra ful· o Sa. EsPUUTO SANTo-Peço a palavra pela 
lou du88 veze> e tallaria tres ou quatro; ordem. · 
porem, em obedien,·iaá me.."3., sento-me e peço 
ao meu nnbr.• am,go ao Dr Fróes para diz~r 
o que eu devia dizer, já que não posso usar 
da. palavra.. 

O SR. PRE~IDENTE-A votação não póde 
ser interrompida: 

F.tz-se .a. vocação. 
O SR. PRESIDE:vl'E-Cincoenta e ~e:s Srs. 

O SR. FRÚES DA rRuz- Sr. presid"nte, V, deput<Ldos votaram que 3 consignação para 
. Ex. não comprehendeu a questào no.> rermos creudos faz parte dos ven ·imentos. e coJno tal 
em Q!IE' foi propo3ta pelo Sr. Pire~ Ferreira não p.'de ser alteraJa. no orça.mento. 

V. E:s:., ba.setlA.lo no re:âmento, disse que não Qneiram lev.antar.se os senhol'es que votam 
pod:a admittir emendas alterando vendmen- contra. 
tos e firmado ne~te pt•incipio v. Ex.. convidou Faz-se a vota~o. 
a Ca.ma•·a a reconsiderar um voto que ja 
tinha. sido da.dl,l atlirrnativamente. O SR. PRESIDENTE-Quarenta e nove Srs. 

O proced.mento de V. Ex: foi approvado :por deputado~ votaram contra. ·. 
tod!L a casa e, resp.md ndo a uma observa- Em vista da. vot ·ção rla Ca.ma.r·', o que se 
çãú f~ita por mim, V. Ex:. solicitou da. casa a segue é que a votação anterior sobre a e,, enda 

.acquiescencia e appr•ovação a seu a.cto, o q.te do Sr. Valladã.o estahel ·cendo a verba para 
a Ca.ma.ra deu em uma ·votação subsequente. cr•eados e nulla (Apoia 'os.) 

Mas não se tl"<Lta d sto · · A propc•St<l. da comm t~são supprimia a co n
O que o Sr. Pires Fêrreira pJde é· que V. si.gnação para crea.dos, e a emenda. do Sr. Val· 

Ex. seja equHativo no julgam nto. Si V. Ex. ladão esta':elecia. A Camara. rejeitou a e· en· 
entende que não póde prevaleeer o voto .;a da do Sr. Valladã,1, mas agora, s rbmet!ida á 
Ca.m&ra, que era.· cont,rario ao regim··nto, V votação a que-tão de ordem, a Camara uet!i
Ex. não póde ac(·eitar o voto da Cama.ra lSObre diu que a consig";wão par·a creados do~ Qffi
uma. q·Je~Jtão já. deliber;lda. . ciae.~ faz parte dos vencimentos do~ ofiUaes, 

P&rt:C'~·me, Sr. pPcsidente, que a questão e não pôle ser suppriiJlida. 11a lei dq orça
_aft'~. ta. a vencimentos. ( Apoia 10~ e n<"io mento. 
apoiatlo$,) · Nestns condições~ vota ainda a camara o 

Vou . fazer o hfst.orico da questão. Parec~- dev~r de supprir a int~}ngrut~ncia desta vota
me que esta verba consignada a militares ção. esta.b~lecendo, mturalmente, em 3• dia
não e de agol'a, é do tempo da monarcllia. cussão. a cnnsignaç-~o para este serviç", para 
Quiz.~e evitar que os offl.:iae$ tive~sem so:da- que não ~enha de volt,ar a~ráz na votaçio so-
das no s~u serviço particular; entendia-se que bre esta materia. : 
.o tooto de te: o officíal, como camarada, cread_o, E' este 0 meu parecer_ Em todo 0 caso a 
no ~eu serv1~o part é'Ular, o soldado era nao d . - d c . . .. t' 1an da ' 
só contra. a dL•cipli:J.a~ como de algum;t surte ectsao a. a. .•. ua es.a. . ~ · 
de>Vil'tua.va. 11 mLsao do soluado, L.zendo <.:ste I 

·s~rvitJor du offidal. · O Sr. E~pirito Santo (pPia or· 
Então deu-se ao official uma. quota para l de.,)- Venl,o protestar contra o acto da 

pagamento de cread.o. · mesa., nã.o admittilldo . o meu pedido da p~la-
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V!'a pel>l. ord~m, com Ó flm de ori~nta.r a, VO• visto não ~chat•S8 habilitadO COm a, verba 
tacão, como me f..t.l:ulra o regimPn o. nee(l~sa.ria para. o'~orr~r as d sp:'ZaB--'.A.. 

Eu er>tava nJ ex. rcido de um d reito, que quem f.;z a requisição (a comm;ssào de !a-
me e con!erido :pelo r. gimento; e V. Ex: .. a zenda). . 
quem compdtia _gnrant~r e~~e meu. d~reito, Representação da Empreza In~ustr'al il.é 
desprezou-o De1xo_o facto a apreCiaçao da Me~horamentos no Brazil, con ·es~wnaria .dos 
Ca1~ara. mas. fica ft:lrto o meu protesto. .m ·lhoramentos projet:tados no littol"al da ci" 

Tinh<~ p l.lldo a pala_,Ta a v. Ex _para uflde do Rio de Janeii'O, tDnt.ra o p. ojecto 
lemb~a.r que ~ma IDt'(.hda . que detr]'ffilD!l- o plane.ado pelo engenheiro M(llville Hora, 
que sao vencimenfiJ.> de m~l~ are:; nao _pode q..:e pende em .3·• !lis u.; ão da ueliLeraçãn da 
ser coudemnada. por uma s1mples votava-o de ea.ma1·a.-A' commissão de obl"J.S publiClas e 
momento na Cama.ra.. colonisação. 

O SR. PRESIDENTE- Mas isso já é uma 
questão vencida.. 

o SR. EsPumo SANTo - Ma;; approveitei· 
JP& da. opport mitlad.e para levan··ai' um pro
t~-to contr·a a,desatten~ão de que V. Ex. ruou 

.para com alguns membros i.lesta ca:>a. 
0 SR . PRESIDENTE - Não Usei de desatten· 

!lão a.l·uma ra.·oia ·"·'), e devo lembrar que, 
tnesmo d~pol·; de havei' o .servado á V. Ex 
q \te n~o ,;e podia int;rcomJ?er a votação, V, 
Ex amua se manteve de pe. 

A m ~$a. zela. muito as SUil.s attribuições, não 
por mteres.;e indi v id :.ut.l, mas pelJ decoro da 
Oamara. que ella revre~euta. 

Em seguid.l o ::ir. pre id:·nte submette. a 
voto~ a emenda do3 s, s. Ja.cgues 011:i4ue, 
Sêa.bril. e outl'Os, so,:re que veroou a que,;ti.Lo 
·de ordem. 

Votam a favo!' 53 Srs. deputados e contra., 
87. 

O Sa. PRESI.PENTE ••• Não ha numero para a 
votação. 

v a ... -~ proceder á chamada.. 
Pt•uçed.e.udo-~e á. cllamatl.-... verifica-se que >e 

retir·ara.m os Srs. Costa ltoddgue:;, GOtl<;J.lO 
d · I..,e~go~. Tlleup .. ilo dO$ Santus, B .1-ão de ::,âo 
Mal'C<.! ,, P.isco .Pa.l·~i!lo,Fró~~da Vruz, Je~umo 
de AL[Juqut!rque, Loma.z Ddrinu~ Ga~rlel de 
Ma:.:alhâes, Alvaro Boteho, Pa~;LlUo l.i<ll'los e 
AJífed() EHis. 

~~pqntl..f!l á, chamada lOl Srs. dep'Jtado'. 
· ó SB.. PaESIDEN'l'E~Nao ha numero par-~ 

votar. 
Pil.'!.sa.-se á hOra de5tinada ao expediente. 
Q SR. lq SECRETARJ:O procedJ ti, leitura Q de-

gUiute • 

EXPEDIENTE 

o Sr. João de Siqueira (para 
1.11n<z ,.xp'i·•:·ç:lu p··s.<o,,t) - s . pre~identa, 
hontem, o meu nobre col\ega, ·d·:putado por 
p~.rnam. UC:J, fez g1-a,Ve.~ accusa.çi;es, DàO S·' 11.() 

"overnador dnqudle estado. como, pl'incipal· m nte, aos seu~ di~os magi.;tra.do;. 
o Sa. P&RRFIRA DE LYRA- Não apoiado. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Tendo eu IJer

tencído a magí$tratura de PtJJ•nambuco, não 
po•so deixar de vu· a tribuna pa!'a defeuder 
o~ meus collega> tão act·~ment·.• aecu>a.dos. 

Ao dar-se a hecatomb~ de 18 de dezembro, 
!l.:lsuminJo o governo do estado uma junta., 
u~seada a.penas "nas bayonetas ft!dera ·i:;, teu<lo 
feito tlivt'l'$àS pl'isões de c.d:~diios importantes, 
,, ameaçado out1·os, r co. reram estes ao Tri~ 
bunal da Rlll<r.~ão, o q -a.l con edeu uma or
dem de h .bercs-cu; pus ern favor doe! pl'el)()$ e 
tloJ ameacat:os. A junta govet·nativa, de .~e-. 
spaitaudo a orLle!ll ema~ad.;,do Podtor,Jud cia· 
rio, dbsolV··u 1mm üm.tamente o tr.bunal. 
aft!D de 1·etirar da. N.e!a..;ã.o quatro d6:lembar
g:td0l·es que tinham vota o à lavor do :.a. ,e. ts• 
co·.·pu., cuns,·rvando, entt·etanto, aquelle ' que 
,;e deixa.r'd.m Levar pda..s impo.:iÇÕI:Is Uli. junt~ 
g&v roa.tiva, 1ebaixau~o as, m~a a_l·a mi~:Oão 
que é dada a.o d1s·nbu1dor da JUStiça, ao ;,a·. , 
rantidor dos di r~ i tos de tor.lus. ( .-lpai·•das.) 

Par-~ "er coher·euta, essa junta dis;olveu 
ent«o toda a mu.gistra.tura do t:sta.tl.o, la.nç nll() 
à marg' m 20 e ta.nto3 juizes de t.iirai tos, com 
gl'aude repro~·ação da up1.: . .iao publí.ca.-

0 SB.. J U'VE.'I'Olll. DE AGUIAR- Apoiad(). 

o sa. JOÃO DE SlQUElRA. --:- N st~ mom~nto 
nc~o vt:nb.o talla.J· cow·o polit co, nt!m venho . 
de1éndel' o r. Dt'. Barba~ Luna- Não apoU, 
nem a. :ppl.à udi a deiçã.o illegal que os amigos 
ao noure deputado, que a.l:CU'a S. Ex.; 11~ 

O.fficiOEI : zera.IU do iUustce govern dor de Perna.m .uco; · 
Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de mruJ nao posso d ·ixi1I' de ayplaud4' os acLos 

30 do 001, 1-~nte, l'tliltiLuludo u. peLí.,:ào e mal:$ que sãu tidn..Ldos na lldi e IDLjusti~ . . (Apoiq~ . 
. t' ~ta lli\ lia •.(0 'i u~rae~~} _/ 

li ,cuille.ut03 CVILO!"illd l't:i.:[tHS ç..o .:l · .. ~r d! · como, "IJÍS, dizer. -se QU3 a 1uelles mog stra-. 
cli.Uii:U·a ,m utll.:~o u. ~iU, dt: 1\J rit::;;.e mez, e ... 
decW.t·d.ntlo q'ue Jl<-O pulle!!J.u a.'{U li!! nü.li>- do.> reelltl'J.l'arn P<LJ"J. a Rela~ião a.liJ:Q. de ne- -
~!'i<! r«S\Jl\'1!!' ~QI'd !,1 l).~->WlJ. ili!\J l,i.t:l q_ !i--d _L, <,tta g'<t!'l!At(!t:a; - . aJ•ziU • (t Ulll paUI'ç ? .. 
a Companhia hbr~ ~ T~ll.@. do ~cJ:t, O s~. ~ p~ L"YM~Não tUs;;e ~ •. · 
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o SR. JoÃo DÉ Sl:QUEil!.A.-Está. escrípto ·e ptica.; e todas as intelligencia.s se voltam pa,ra 
nesse caso V. Ex.: se retrata. da accusação esse unico irJ eal. 
feita. Ora, si esse> magistrados praticaram um Vam á tribuna pa,ra tratar de uma. classe 
act? de hom~ridade não se _sujeitando ,ã.s im- de ~omens. os melhores, os mais legit~os, os 
posl.ções da Junta. governatíva, como e que o ma.1s esforçados representantes da mtelle
governador os ia escolher justamente para ctualidade bra.zileira. Fall.a de uma cla.sse, a · 
negarem uma. ordem de habea.Norpus a. um dos nosos artistas, que por ahi vive coberta. das 
preso~ (Apoiados geYaes.) · · illjuría.s daquelles que não lhe podem compre-

Desde j& declar~ que. pugnando pelos d~- hender o alto merit? nem o (lUanto ~~ ~ta 
reitos da magistratura de Perna.mbuco, ho,)e acima dos que ra.ste.Ja.m na lima das lUJUrlaS 
feitOs eífectivos pelo actual governador. n~o oom que a pretendem coprir. . . . 

· · fallo p1·o doma mea, porque decla.ro que na.o Vem tratar de um a.rtista. brazlleu'O, a roda. 
' aceeito ;~minha. l'eintegração no cargo de juiz de quem se agitam a infamia. e a ca.lumnia.; 

de direito. · um artista brazileiro que nos honra, que noo 
o SR. PEREmA. DE LYRA-Mas sempre iriJ, ena.lteee. que dà a maior -e a mais eloquente 

algum amigo de v. Ex., 0 que satisfaz. prova dos nossos meritos e que o:lferece aos 
olhos do estrangeiro justitléàda. pelos seus 

. O SR. JoÃo DE SIQUElRA.-Está. enganado talentos e pela. sua inspiração musical; vem 
V. Ex .• porque nenhum. só elos meus amigos tratar de Carlos Gomes, o glorioso maestro 
subiu·as escadas do palacio de Pernambuco contra. quem se . erguem, em vão, as a.ccu
para pedir favores ao act\tal governador De sa.ções maiS anti-pa.trioticas. e contra. quem 
S. Ex. só queremos justiça. O nobre deputado se vae fazendo por a.hi o surdo trabalho dos 
disse ser illega.I a. reorganisa.çã.o da. ma.gist;o.- demolidores de reputações conquistadas á 
tnra. de Pern!limbuco. Ora, é bom que a Ca- força de muito trabalho e de muito mereci· 
mam saiba. que um dos amigos mais fervoro- menta. 
sos do nobre deputado e adversario do actu.a.l Já se chegou a a.Hirmar que Carlos Gomes 
.governador,o Sr. segismundo Gonçalves.chefe se na.tura.lisa.ra subdito italiano. O orador 
do gru:po que se diz republicano de Perna.m- tem em mãos os documentos que provam o 
buco,acceitou o rebaixamento de desembarga- oontra.rio disso. . · 
dor para. o logar de juiz do commercio da. ca.- Lembra. á eamara todo o merecimento desse 
pit.a.l, tirando o titulo e entrando em exerci- bra.zileiro, que n.oo tem engrandecido e a. quem. 
cio do cargo. (Apoiadas.) entretanto, procuram amesquinhar. 

E' preciso que a Camara saiba que os ma.- Pede pa.ra. elle aquillo a. qu~ ~lle ~m dl:-
gistrados que foram aproveitado~ pelo actua.l reito-o respeito de seus pa.tr1mos a adz~u
governo,. muitos amigos dos no ores· depu- l'&Çã.o -pelo seu talento, o reconhecimento ·do 

. tados accu~adot:es. todos ell~ acceitaram essa muito que elle ha feito pelo B~'a;Zil. . 
!econducça~, t1raram os ·t1tulos, __ presta.ra.m o orador viu que o Sr. mm~stro da agrl
JUra.mento e entraram em exerc1et0 dos ca.r- cultura acaba de expedir um.amso ord.ena.ndo 
gos' . . . . . . . que se deem as provi danei~ precisa.s J?IL!& 

. . . . ~Sr. Altino de ArauJo, moço dJStl!J.cbsslmo. que em Chicago, :por accordão da.expo:nça.o 
~lo seu talento e ~lo seu sa.bel'. assm~. como colUlllbiana, sejam expostas as ~títuras ~~s 
os outros . que acceltara.m as nomeaçoes, re- compositores brazileiros, desde Joao Maur1mo 
c~mheceram, por essa fórma. a legalidade do ate Mesquita. e Carlos Gomes . 

. a.cto. (Apoiado.ç .) Mas pergunto, para que se vão expor essas 
Defendendo,portanto. a ma.gistra.tura., e fal- partitUras~ Para ileslumbrar pelas agglome

la_ndQ mesm9 sem. ~ir:ito partidario, po~ue rações de bemóes ou de sustenidos 1 Pois nã.o 
na.o appla.udi a. ele1çao do Sr. Barbosa. L1ma., era melhor exec11tal-as ~ . 

~ãó vosso deixar de reco~e<;e~ que S · '!!!X· s,e Parece ue 0 Sr . . ministro não a.ttendeu 
mspll'Ou n~ nossa. Coostttwçao, como msp1- bem a.o ~e era preciso fazel'; s. Ex. não se 
rado tem. s1do sempre_ em todos os actos que lembreuq de que, :Para dar aos amerícan~s a. 
tem prattcado, e que tão a?re~ente tem Sldo idé;~. exacta. do nosso adeanta.mento mns1ca.I, 
censura.do:pelabonrada ~nona, que repre- 0 necessa.rio nã.o era. expor as partituras dos 
sen~ o qmnt.o da. .deputação pernambucana.. nossos mestres, era. ~r executar em Chi
(Mu•l0· bem.) cago a symphonia, do Guarany ou lUii trecho 

qualquer do Condo1·. 
O Sr. "L~z M;urat levanta-se, do: 0 orador . já começou a. elaboração de um 

lorosa.men~ unpresstona.do, para .tra.tar de projecto. que ha. de resalva.r oo artistas bra
um assl!_lllpto que, devendo t~r s~do a pre- zileiros dessas e semelha.n~ injustiças do go-
occupat;ao_ da Cama.ra, tem a.té hoJe passado verno da União. . . 
desperceb1do dos seus collegas. . . . · 

· . · W"ao admira isso. NO Brazíl & unica. pre- 0 S:a. P~IDENTE des1gna._ para. I de ·OU· 
. occupàção dos ultimas tempos tem sido a po- tubro a s'*lllnte ordem do dia; ' 
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Votação da.s seguintes ma.teria.s: Fra~ci~co ou outro, com a fronteira brazilei· 
·Continuação da votaç.ão das emendas ao ra lmut~p_he com a Republica do Para.,"'Ua.y,' 

pr~jecto n. 193, :fixando a. d~ do Minis- nas condiçoes que estabelece; . 
teno da. Guerra, para. o exerc1cio de 1893 (2• 1• ~iscussão do projecto n. 98, deste anno; · 
discussão); a~torlsando o governo a conceder ·a Honorio . 

Do projeeto n. 86 G, emendas do Senado ao L1ma a. construcção, uso e gozo de uma estra· 
projecto da Ca.mara dos Deputados n. 86 E, do da de ferro do porto de Angra dos Reis. ·no 
COITente anno, que fixa. a. despeza do Minis- es~o do Rio de Janeiro. à estação do cru: 
terio ~~Justiça. e ~egoo~os Interiores para. o zel.l'o .• ~o ~ta.do de s. Paulo, medeante a;s 
e:r.erc1c1o de 1893 (discu~sao unica)· condiçoes qne ti u1 

Do additivo n. 86 F (emendas d~ Senado ao es P a. 
projeoto da Ca.mara. dos Deputo.dos n. 86 c. do Discussão unica do projecto n . . 202 A 
corrente anno, additivo destacado do orca· deste anno, autorisa.r:ido o. governo a. ma.n: 
menta da despeza do Ministerio da Justi(;ll. e dar reformar os calculos referentes as a.po
Negocios Interiores, para o ex.ercicio de 1893, s~nta.dorm.s dos ex·secretario e sub-secreta
considerando como lentes substitutos das fa.- r~o ~a Facu~dade de Medecina da. Ba.hia, Drs: 
culdades de medicina. os ex-adJ'nntos que pas- Cmcma.to Pmto da Silva e Thomaz de Aquino 

Gaspar·, sara.m a. preparadores e os adjuntos actua.es 
que não foram contemplados na. ultima re- l• ~iscussão do projecto n. 204, deste a.nno, 
forma. (discu:::são unica.); . autorJ.sando o governo a contractar com 

Do projecto n. 198 A, deste a.nno. autori- Franc~sco Loba. to Lopes ou a em preza por elle 
sa.ndo o governo a abrir credites esp~ciaes, orgaru&'tda, a construcção das docas caes e 
no corrente exercicio, de 500:000$ a cada um outros melhora.mentos do porto de Pelotas 
dos estados da Pa.rahyba., Goya.z e Piauhy n? estado do Rio Grande do Sul, sob as con~ 
para ocoorrer ás despezas com os diversos ser· dições_que ~ta.belece; 
Yiços a. seu cargo (3• discussão) ; I• discu.>~o do projecto n. 164 A, ·deste 
· Do project.o n. 151 B, deste anno, creando anno. autor1sando ·o governo a abrir concur. 

umacolonia correccional no proprio nacional rencia J,:mblica para Um projecto de monu
«Fazenda da. Boa. Vista», na. Para.hyba do Sul, mento & memo:r:-ia do precussor da Republíca 
estado do Rio de Janeiro; especifica os indi- D? BraZli •. alferes Joaquim José da Silva xa.
viduos que a. ella. podem ser recolhidos e dà. Vler-o Tiradentes, e crêa premios aos dons 

. outra.s providencias (3" discussão); . melhores projectos classificados . 
· Do projecto n. 191, deste a.nno, a.utorisando l• discussão do projecto n. '171 A, deste 
o govemo a aJ.terar, de aeeordo com o Bao oo a.nno, autorisa:ndo o governo a mandar abrir. 
União de S. Paulo, o traçado da estrada de concurso P~bh~o no paiz e no estrangeiro, 
feoro· de Uberaba ,ou Ubera.binha a Coxim, para 0 pro,]ecto da estatua de Benjamin Con· 
concedida ao mesmo banco por decreto n. 832. stant e a ~espertder pa.ra.esse fim até a sonima 
de 16 de outubro de 1890 (2• discussão) ; de 30:000$, e da outras providencias; ' 
• Do projecto n . 69, deste anno, a.utorisando Discussão .unica do projecto n: 2117, deste·. 

governo . a conceder a JoSé Augusto Vieira anno, autonsando o governo a validar · os 
e outro a eonstrucção, uso e goso, durante 30 exames prestados no Seminario de s. José : 
a.nnos, de up1a estrada de ferro de Sapopemba desta. capital, por Antonio Olympio de sil 
á. ilha do Governador, medeante certos fa· ~ue~ra, aftm ~e ma;tricular:se em-·quaJ.quer 
vores (2• discussão) ; tustltuto officlal de mstrucçao superior. . 

Continuação da 2• discussão do projecto Discussli.o unica._ do projecto n . 82 A' auto
n. 155 A, deste anno, autorisa.ndo o governo risa.ndo o governo a. reformar ne posto de 
a contratar com o engenheiro Melville Hora. ten~nte do ~cto C.Ofi!O de policia. desta. 
as obras que se propõe a executar, por si, ou ca.p1tal o capitão ~onora.no do Bl:ercito ex...: 

. companhia. que organizar, · na. ilha das Enxa.- ten~nte d~sse c~rpo Antonio José, Alvw ; 
das, no porto do Rio de JSJ!.eiro, medeante DIS!!USsao umca do projecto n. 205 autori-
condições qu~ estabelece ; sando o governo a pagar ao bacharel Manoel · 

1' discussão do projecto n . 213, deste anno, José Chaves, professor jubilado de philoso· . 
concedendo a Antero Diniz Lagarde e a, Emilio phia. do curso annexo a Faculdade de Direito' 
Ducenx privilegio por 15 annos para o esta- de S. Paulo. .os vencimentos integraes que 
belecini.ento dar-Empreza. Propulsora. da. P.ro- percebia durante o exex-cicio desse cargo, e a. 
prieda.de Territorial Agrieola-por meio de indemnisaJ.·o das gratificações que deixou de 
-obrigações beneficiarias-isentas de sellos receber. desde· que foi jubilado, abrindo para. 
ou de-qua.l.quer imposto ; . . esse fiiii. o necessario credito ; · . 

1 a discussão do projecto n. 176. deste a.nno, 1 a discussão do projecto n. 175, deste -anno, 
autorisando o gove..."''lO .a. . cont.raclar com o augmentando de 30 •;. osactua.es 1fencim~ 
:Visconde de._Ca.rvalhaes, ou oom quem mais, tos dos e~os da Estrada de.Ferro een·· 
;vanktgens ojfe~ • .a li~~9 (!n:JK'I$ c!~ ; S. tra.l do _B~ ... que- peroéberem . -niet'IQS . . de 

~ : . ~ . . . -. . . . . . - . . .- . . ·· . . 
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6 000~. e n.utori~ando o governo a abrir o ne 
ceS>'\lt ri· 1 <'!'edito : 

Discussiio unica do proj"cto n. 190, deste 
anno auto ri 'ando o govemo. a con .:ed r· li
cenç>,~ para matriculM-3e na escola. rnil!ta.r de 
Pol'to Alegre ao <t lfe;·es Joaqu m Pere1ra de 
Mac~dJ Cou -oSobrinllo; . 

Continuação da discu.>são unica do pr :1jecto 
n. 177 desteann 1, aut.oriSftndo o governo a 
dispen~w do ex:>.me de 1í'igonométl'ia Jo:io 
Ribeiro, para matricuhr-se na F .. çuldac\e 
Livre de Dir·ei·o d::t Cap t~.J Fed ~~ral; 

·mscus~ã::~ unica do parecer n 4"í, d 'Ste 
anno. indP.firindo o requerimento de D. Ma
noela M ,rq ues de Souza, vi uva do ten<~nte 
coronel Sebastião Marques de Souza, pedmuo 
uma penoão. 

Le vanta-se a sessão ás 4.horas e 40 minu
tos. 

] ]Qa SESSÃO (NOCTURNA) El\I 30 DE SETEMBRO 
DE: 189:l 

Pvesidencia dos Srs . .loiin Lnpqs e Antoni·· 
ilz ereclo (1• ,ecretario) 

Ahre-se a ses:Jão . 
Deix:n.m de cump:trecer com cauü pa~

ti eip . d:t . os Srs. ; .-\.thay:le .Jum,r· , J.l;)aO 
((e Avel.la.r, c .. ntão, Pedro Cher·tno:i.t, .~'to,.. · 
·ll'Í "ues Fernnn.fe::; Henriqu:3 de Cil.rva lho, 
:'iel~on, Jo.;tini.tilo de Serpn., Jo:; \ Aveliho, 
t;ionç.tJo rlt:l Utgo;, N<i:>CIIU.(~ Ilti>, ~ l rnin.o 
iffon,.-o,. M\guel ·Castro, An1or1m .G .rcw, .Pe~ 

tiro Amet·ico, KoS:L e Si 1 v a rJotiço.l ves Fé• r~ · 
r/311'·•. José Mll.riano, Anilibal ~'>tiPã<~, Mei.r ;t 
Je \·asc·>nce llo., , .loão Vieira, 1-'QnteA d,. M.i
t'<UJ•l:o, gu.::lides M.dta, Olh:eira V lladão 
·Leandro .VL>.ciel, Feli.;ltelln -FJ'eii•e, 1 u ~tbto de 
/reit~ts, Z :t tta. Frnu r•Js•~o Sodré. B.•rào de 
,;; . M•tr('o,;, Novaes 'V! •JI!o, F o.:~:; ·.ca. e Si I v a,· 
l<'on~eca Hel'rnes, Viri to d·1 Me\ieiro,, M~.y
l' in<·.k, rl. ntunio Olyntllo, Viotti, Dutr·<t Nil) .>Cio, 
VI .tb M8.'~'har:lo, 1-', ll••tit, F·· r·reira R.:thA!lo, 
·"toJ ,,!Jo Gt)rdo, C:nrval•ml, Ang·do Pinheir•o, 

C11.rlos G<~.rcia, ~1oreira da Silva, A(rn,... irla No
gneir:t, .1 ulio de \1esqui.ta, Urb •no GonvAi.t, 
liel l.trrninn rle '\1e:ldonç.,, M u·ci~no de Mn.
g;tl! tfi.es, li;dn ·trdo. C:h· nç.!ves. Garlos C;unpos, 
Lacerda Continha e M'n111~ B>t.rreto .· 
. Deix~m de cntn[li'trec:er SPm c;Jus:~. vart:ci

pa.ta os Sr·s . : Uchó • R"dl'ig-ne;;, .Vfatt:l .B:t
·:e llar, Epit:teio PeSSO'l, Tolen li:ro ri " l'er
' llleira., J : t ~ancio de Agu in r, Ra.yrnundo B'ln
derrrl., P ereil":l Lym, t<:spirito S"nto, Ivo do 
Prndo. Pan lo Argollo; .V!arcolino Mnul'l', 
Diony~iu c .. rqn<eira., l.eovig-ildo l<'i l ~UHi r·as, 
S·1,, br·a . Li'!.ndul pilo, Vi !la Vi.;ns01, Prh"O Y~ 
r·aiso, Horacio Co> ta, Ur bano MJ rcorrdes, Cy
:·illo de Lemos, .dht'rto Brnnrlão, Joarplim 
Breves, Wr·;~nco · Carva lho, Luiz .\1urat,. Bil
pt.bra d:·.L M~tt .•. , Frôé,; rh CJ'Ü7., ~:rico C\•elllo, 
Lopes Tr:w>lo, E'urquim WAT'nf;)ek, J•·suin·o :de 
\lhrlqnecqne, Vinhaes, Thorn :~z D~< l ri no, .~'i

g'UPi l.'Sdfl, .loii:J Pinheiro. Ch •g'>tS ·Lohato, 
.l.•cob da P:tixií.o, ~'er·rilira Bramlào, Costa 
:~en 11a . , Gonça.l ves R;<mo:.;, .Ferreir:t ·Pires, 
\1nnt~iro ria Sd vn, M trt ·nho Pr: tdo, Co~ta 
.l· tnior, Gincin :ttu Hr·•g''· Braz!l io 1!:1~ S;into5., 
[<'er rnndo Sirnn.:s, Vietorin'o Mo·tteir·o, Ai:i'lis 
H!' zi l, ltoc!tu. Osot'io e !?ernRndo \bott . 

E lidft e ~e·11 rl~<bnte approvada .a acta .da 
ses~ão au t r•cerlen te. 

O SR. PRE·ID!mTE: declara que, .nã;o·havendo 
expediente, p.,:;:::;a-:>::J á 

ORDEM D,O .DIA 

A's 7 l /2 hora~ . procede-~e á chrtm~d1,. à 
qu d r.'~pun !em i•s S!'S .. João Lope~. \ntnrrll• 
AZHr·e.lo . ~'Ruh Guh1 ri'í.e~, t<Jenry <' ur·Mh>_ 
In i' rio Br·azil. .-\ug usto Monteqegro. r'osb 

· Rodrig-ue~, Ca-:imiro runior, -\nfr·isi · Fi · Ih•), 
NoO':wi:·a Pa Pann.'o(·uà., Pi r·es ~'erreir:t, M nrLh h o 
Ro~rigues, Predet• 'co · Bot·~ es, .J osé Hevil:1~ 
cqufl, \lt're:lo B:nbos•t Conto C>trtaxo. S·• 
An•b·:•d ' . ltettFnbfl., .1 oarp1i1n Pe"n.Hnl•uc,J. 
AnrJp ,~ C11v · lr>~nti, .Jo:'i.o ele Si•ttnirn., Lui ~ d 
Andrade, Bellarmino c:~rneir·o, The'Jtlhil • do.
Snntos, oiticic·t., R.orlria·o dé Aranjo. To .. b. 
Sea hm, Arthtlr Rio~. Gal'CÍa Pire . .;, ~e verbo 
Vieir>l, Santo . .; Per·eir'A, Milton, M<tnn<-ll Cite 
tflno, Fr:ttt cisco rle M.•ttoi, Nil•l Peorvtb 1. 
M ·nhães B>•r·ret.o. Olivei r11. p;ntn, \irgil n 

Pessoa, A.lcindo ilu :nnb:t r '·• Sampaio Per•r:tz, 
Ja. ··ques Onri tll f\S. B~·d:H·ó, 1-'acitiwl Ma.~c r•e
nh ·ts, n .. b. ·iel dA M:tgalltães, -\ lexawlre Sto
clcler, Larnnnnier, ,\J vrtr·o Botelho, nonça l v e~ 
Cl1:1ves, Amer·ico Luz, iVhnor l Pul :.!·encio, 
Aristides M·1 in, Car·lo~ das r: hal2'as, flominz .. ~ 
Ror. IH. Cn:-ta Ma.r.harlo , !?ranci~c· ' Veiga, [) ,o 

mi ngns Pnrt o, .Jnão ;..n i:r., Gli··erio, <'P.;a.rin Contio n::tçiío da 2a discu-;são do .prnjerto 
Moth .!uni ·r, M.n·"es R·ttTM, l.np~~ ChavP.:;. !I. 18'1 d··ste anno, r ··st::tbe lec •ndo a lei 
Dorning-''" •IH M"r' · A~. Mu··~n, Ptulino c;af'l o,.;. r. :~ w3 do <'4 r!e trovem:m> <ll'l 18-l8; co111 as 
A J··r·e·d;; I<: L! is, l,e,., polrlo de Bql hõ<l:-i, •\ hPs •J,, nn lili<!ilt;.ões •1ue inrlit:>l, e lix: t. o prazo dentro 
Castr-o, C:aeh o de All , uqll er·m.~. L•rtlt'" Mül lo qn 'd •levem o; acttne~ b .. neos de embsão 
le·· , :-;,·lii•ni ·lt, r• er·,~ ir • :t d .. C·•sta, .ln'in de\}". nt.r·rtr ' no reg-;m,, n rle~t:\ lei. \n toris:.L o 
ti lho~, Hor·ges o! P Merl Ai m . .;, \ leide8 \)rn •. ·o v ·r no : a a,.;::;rrtni r :t rPspo•t sn.bilir! ittlH rhts 
Tlrom,z l<'l11res, . Ho ner·o Bapt1~ta, Gassiano tJii t "" doiUJUe nii.o pudeJ'em OJI . . qllrzerern t'\UP
do :Nilisai.mento . e :Demetrio R.i.beir.o. . meiter,se.a.o me'lino,.:r.egime» ; .a ;.pr~deaQia;i• , 
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qunnto il snbstitnição po1> notY~ do Tllesouro. i ctos de necessidade da populaçao. D<:mons
dns 'l''e forem r·ecebi· la~. e a r·n.-.:1~' n li r· o con-l' trou tambem que para estc.cs. duas orcLms de 
tracto com o « l:hnc'o da ltepuhlir·" >> pa1 '" males só via o remetlio de se r .. tluzir a ne
o res~ate do pu pel ~moeclu; li mit:.rlo e;; I e h lnlm'? etreito as vi cios s emis:' ~es b~m~rlas 
som ma actual e. lettu o I'86g, te C'>Ilforme que Íi1Zlctm snperabund;J,J> o nosso mero Cll'CU· 
aiJnell>l lei e com os recursos anuu·dmente hwtr; d•·monstrou, finalmente, naqtnlla ses
de~retados. são, que o pr•ojecto da commi:<~ão d · orçamen-

to ora em 1liscus::íã<' era urn meio facilmente 
O Sr. Seabra- (pelu. m·dem)- Na c mlucente a este fim 

primeiea se~são noe nr·rm qne tive.uo;>, o nosso O o.·ador· niio vê valor juriclico algum nas 
collega, o Sr· J-oão de Srq,1eira, apresentou ,objecç:':e;; adduzidas contra o projecto d:> com
um r·equerimento em vir-tude elo qua.l, sendo "missão e no argumento de que a sua adopção 
appl'ovalo deverh a Cn .. naracmver·t>r-se e•n seja. um attentado á fe e á recipr·ocid~de dos 
comJnbsfío ger,.l, em se s~ão que pole:·ia w-r contractus: já d ixou i.<to provado. 
pllhli<~a oti secr·l;ta, com o 1im ole ouvir· o Sr. O Banco da Republi a foi o primeiro aras
·nrinistm da Fazenda. J•:st · [JNjuei·irnrcntCI. gar e;;Re contracto firmado com o ministro da 
solrre o qua.l en pedi a palavra para me o;,por· fazenda do governo provisorio, deixando de 
a elle, não foi 11ind<1 cliscnlido; e não pó !e ser· cumprir as o rigaçõ"s q.;e elle lhe creára; e; 
di~cutido conjuntamente com o pr·".i 'cto, ainda mesmo que o argumento se refira ao 
pltrqne "ó serht posto ú votação quawlol contracto feito em pleno regim ·n constitncio
b fosse o projecto, e o requer·imento perle p1·n· nal pelo Sr. B<trão de Lucena, é sem valor, 
videneias com ror ação a dever·mo::J ou não pot·quanto tal contraeto, infL•in !indo int res
ouvir o Sr minbir'o tln. Fnzenda. se . .< muito respeitaveis, tinha ~ido cele':rado 

p, r j,so er1 pedia a V· Ex· que esse reque- pelo Poder Exec:uti vo, sem <1Utorh~ação algu
rimell t11 fosse sep;n'ad0 r! o pn,je ·tn, PTI'II. ser· ma do poder competente-o L~gülati v o. 
dbcnt1do desdej:í, e votado prelimin:trrne:rte 
par,, d<'[JOÍS entrarmos mt clisc:us,ão do Tem-.<e d.to que o proje.:to da commissão 
projecto. de or·çamento é a faca nct g .. crganta tios ban

O Sr. presidente-O Sr. p!'e~i·lente 
cl:\ Cam:u·a declarou-me huje na seJ~ão do dia 
que pmhc o r·er]uPJ·irr!ento do S:·. ,Joã.o de 
Si·]U·~im em discussão conjqntamente com 
o pr".iPcto. 

V. Ex. r'equer que eu separe e snbmA'ta à 
dbclhSào, em 1° Jogar, -~\J'elimin"I'merrte, e 
depois o projecto, isto é, si se deve ou não 
acc.~itar o reqnerimen to, convidando o Sr. 
mini~trn r!a F:l'zenda a comparecer a'}ui alim 
de as~istir aos traua! h os ela C<tmara reunida 
em seõsão gera I . 

Eu snbrnlcJtteria o requ11rimento á votflçã,o 
da casn. si houvesse numero p~ra V11tae; 
ma~. não h vendo, mantenho a resoluçl.o do 
pr ·si tente rLl Camara e o l'Hqueriuwtlt•' en
trn·á junta.mente em discussão com o projcJctu 
de que a Camara se está. occupan.!o. 

cos de emissão e pr.ncip.1lmenre elo ban-~o ela 
R public-a. Ül'a, não se pó :e comprehender 
como o projecto :tttenta., não contl'a a exis.:. 
tencia mas cJntra os di eitos dos bancos de 
embRão, uma vez que ninguem é capaz de 
act'edibr· que o Banco da R;publica t.euha di· 
rei to ás notas que emittiu em circulação. 

Si os bancos emissoi·es tives~em f3ito süas 
operações, não com grande tino, mrts com o 
zelo e a pruclehcia exiü veis 110 commurn dos 
homens, a. enmtmpa:;ão longe de ser um mal 
ser.a umft operação lucrâti va para os mesmos 
bane s. O orador vai exernj:J!ificar com o pro
prio lian.·o dJ. Rapublica : Ri o Bctnco, emit
tindo em apuliC!"S 53.500:000$. devia t.er re
servado em valores o equivalente destas no~ 
tas emittidas, em títulos que deviam existir 
em 'Sua carteira, segue-se que, r:om a encarn
pa,ão, o governo assumiria a respon:>abilida
de dltS suas nota8 e o Bmco com·pensaria esta 

O Sr. SeYerino "\Tieira nada responsabLidade com o lastro que tivesse no 
tem que vêr no momento actnal com ore- Tbesuuro. 
qu:'rirnento do Sr. Juão de S1que:ra, quer O lastro em ouro drs,e banco é ele. 
elle não tenha relação com o projecto e deva 71.514:0 ·0$, s·,bre o qual emittiu, no triplo, 
ser discutido a parte, quer tenha relação com 223})42:277$000. A enrampaçào. seria, pois, 
o prójecto e d ·va ser di 'Cutitlo conj uncra.men- favoravel. si o B:mco ti v esse p· o~ecliclo reg·u
te. Ao or .. cJ.,r é inditrerente que o requeri- h1rmen ·e. M;J,s, is o não aconteceu. porqur. o 
merito ~Pj:r ou não accei o p.•la Camar·a. Banco da Repub'ic:t não pode sallir dct ~Í'1li1· 

Na ultima sessão <>m qt1e se occupou elo çâo em que 'e colloc.JU sinão pdo~ meios 
asmmpto. o orador deixou demonstrado qae 13m brado' pelo nohrecleputado por S. Pa nlo 
houve excesso no meio circulante pelo ab ISL' e que não são mais do que ·a dr2nagem do 

.
d .. a. __ s.·emisH_'.i'es. b.~_n. caria .. s·e. que_. e.st · ___ ex_ ce_s ·O er_ a l P_ rodu. to .. d. o __ ~. Í!~p.irsto.s, P<Lra. sa_l var do .. nau-
causa de · grand:s males que aft11gern o povo f:·agw os accwm~tas do Banco d<t Republica. 
pera oorestiâ doo genero'Ol e de tod:oaos o])je, EmqWLnto o oommurn dos Bancos se oonsti· 
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'· ' - t~e-·.::om capital. o .Ba.nco da. Republica. con-~ moleste os nobres deputadc.s ; mas uão se po.· ~e 
st1tmu-se com divuias. . classHlcar de _ correcto, de fl'rmco o procedl
- No s~u discurso, o nobre deputado por S. 1 mento que o::; impug-u:1dores do projecto estão 
Paulo pareceu acreditar que o projecto da. tendo. · · ~ 
')Qmmissão tinha. o intuito de lançar mã.o de V. :::oc sa.be que o projecto foi atiT·ado em 
lastros dos bancos para resgatar o papel moa- discuEsão nest•t c~1su- p(H' meio ne urna longa 
da. do governo e que vinha. restabelecer o exposição jostirtcntiva ; d1t commisslb do 
curso fo~o. Or~. si o 'Ptojecto. não cogitas- orçam~nto; o pr·~jecto foi a ceei to em 11 dis
se senão disto, sena desnecessa~Io, porque o cussiio, <Jffiemantio os nobr·es depnta'los, por 
curso 1orça.do e o que nós temos a.ctua.lmente. uma. declar~ç1o do voto e:;cripto,- que haviam 

O orador lembra. que o mesmo nobre depu- vot:~ rlo pelo projecto ern 1 .. discuss:to para 
tado, disse ainda. que embora partidario ven- ~prese ntar· 11m sai1Stitntivo em 2~. 

· cldo da reducc;io do meio circUlante, não es- V. l~x . tem visto que tlut·ante os dins em 
tava convencido do ~u exce.q:>o; bem como qua I!Sb · rlis:!nssão te111 e$ta.1lo aberta, os no
dlase que o mal era. da qualidade e não da. iJI'es ·lt~pn tados t~em toJos aunnnciado este 
q,ua.ntfdade do mesmo meio circulante. Mas, suhslitt~tivo como um~ m~dhh~ so.lvallora aos 
81 a moeda. e má. e não corresponde ã.s neces- male:> que o prPjeeto llles parece vir trazer ; 
sidades da. circula.ção, segue-se que não é entr·t·tauto a lliscus~ii.o ~erin. eucet'J'll.da si eu 
bem acceita.,que é recusada; logo e superfiua., uilo tomasse : ~ palavra n:!ste momento, sem 
logo ba. excesso de meio circulante. A moeda. quA 11" nobr~~ ·leputa.tlos vie;osem. apre\!entar 
não é como qualquer mercadoria; quando é a-s "u:1s i-léas cataloga\1<1..~ em U~I?- su~stitu· 
má. para o rico, ta.mbem em~ para o pobre tivo tão allnunci:uio. por•ém nãovmrio a luz. 
-. O_.que o orador tambem nao comprebende 0 SR. PRESID~~I!{TE _ E1t nã.a dei a palavra. 
e que o nobre dep~tado por S. Paulo -venha. a. v. 8;.a:. em pr\meirD lngar; .'Por9u? ,estava. 

. • .trazer pa.m o recmto da Camara um plano inscripto pl'irnei:·o 0 s1•• Sevem~.o Vtell'll. . 

. : : extra.va,na.:qte de entr~a.r .o . governo ... · 0 Su .. OITICICA. _A int~rrupçao de V. Ex., 
-·.'}00.000:000$ em ~pohces de JUros em ouro ao permitln·me <lll " lhe digu, vem ~rtar o tio da 

; .Banco. da. 'Re_publica.. para resgatar a mesma. min h,~ argnment. , Gãn. sem motr v o razoa vel . 
_ :_ q'WioD.tia d~pa.pel do governo. Co~prehe!lde-S: A que vem isso 'l r.u es~ou dit.oodo que ?S I! o

- : q~e o papel do governo tem mu1to ma1s cre hres deputados annnnctar:-un u1_n substitutivo 
_ -~~que o d_o Banco da Republlca.. . . . e e:>te, a pesai' de longos dtas de mcu?o.çã.o_, nito 

, . _ _ S1 estes sa~ os argumentsJs _que se mvoca apparece . a discussão encer!·ar-se-1na. hoJe •. • 
- contra. o proJecto da commiSsao de orça.men- ' . . 

to; isto é, contra. a. encampa.ção, então o ora- ~ Sa .. S.o\.M_PA.to FER.R~-:- ,Eu e~~u ltl-
. dor acha que muita. razão tinha. o nobre de- scrtpt•' e JOScnpto em ~mas1 ulttmo locar . 
.. putadq por Goy~ qua~do _declarou em aparte o SR.. orrrciCA. - Admira., Sr. presidente, 

(Iue a enca.mpaçao está rata . que unm discussão como esta. que ha uns 
· .. - . Fa.llou ta.mbe~ o. nobre . depu~o .Jl?r S. poucos de dias està na ?rdem dos trabalhos da 
> . ·Paulo em respe1to a _propneda.de l~di;Vldual, camara, possa colher aluda os meus -honrados 

: em:· acatar-se a pt•opr1edade dos acClomstas do collegas, de sorpre:.m, sem est<trem preparl!-
. Banco da. Republica.. Mas, quem tem culpa do~ para ella. · eu que sou o relator ua. com~ 
;' _'dos prejuisos dos a.ctua.es &eeionistas do Ba.n- missão de orçamento e qn~ me aguardava ~nra 
·· co que,-quási se póde a.tllrmar, jã. nã.o são os fallar depoi~ que fosse apresentãdo o substttu· 
· primitivos 1 · . . tivo devia estar muito menos prompto para . 

::'·- . · Na questão que se <:On~overte! o nobre d~ a di~cussã.o; do que os nobres deputados-qne 
putadO inVoca. O ~ped.O a prop~e~de par?· vinham combn.ter o plano da. refo~~~, que ha 
cula.r e o ora.d~r ID:voca o _respe1to a propne- perto de um mez esta na tela da. dJscu_ssão._ 
da.de. •· mas a. essa propr1edade em massa, _Eu não tenho nada a combater. obJe~ a 

.muíto mais conside:raveldo que a somma. dos responder pois que já foram todas des_t'e1tas 
> . · . valores de todas a.s ~ções do Banco ~ ~epu- pelo meu bonrarlo co'llega, membro r;la. com
. _ blica; o orador vem. mvocar o respe1t.o a pro· missão dó orçamento,- que ncu.ba do sentar-se. 
· - · ·. priedad~ .do pobre. . · . . _ UM: SR _ DEPUTADO ~ v, Ex. está i1lscri-

-Termma, portanto, com uma pergunta. : pto em primeiro lo<>ar. --
. Quem melhor causa. defende; . s. Ex. , que _ c . . 
i>ede o respeito pa.ra. a propriedade dos a.ccio- O SR• OITIClC~ - A . mesa lJ}screveu-me, 
nistas dO.Ba.nco on o orador que ·pede ores- ma~ eu c~d.i a mmha vez de (a.lla-r ao Sr .. Se· 
peito -para a; propriedade, para o suor dp pqvo v e fino -V1e1ra, que e membr.o da comD?Issão 

- 'brazileiro~ (Muito b~:m · muilu lmn~ ) como-.en; f>~llando elle em favor _do ptoJecto, 
'·. . - . . . ' . era n~tural ouvir-se. uma v.oz contra.. . 

·_:·;:·. :o-Sr .... ~ :Oi:ticlca ~ sr., ,p~esidént~, " Mas ~u quero _provar aos nobres depu~dos 
.... > v~:Ex.-éa.Casa.,yeem que Dão se pód& -~8SS1~ que ri~~qu~tãdaeu ~t?~ - se:.rr.e Pt:O~~ 
j),:L;~i,f~~~~~;-~:~_:}~~::~~~;.~,q~?f? :' -~,~~i~~e ~r,~:~~~W· . . ~~~:~?~.~~ _ '~·~ .-s.~m -. 
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qu·e VV. EEr. ~presentarP.m ~orno esp:>.utalho, O Sa. OITICICA - O· prQjt:etn foi apresen· 
para iufuudir tE!rror, na •!lscu~~ão. tado qnasi no rim da se~8âo legislativa, de-

Teuho as idéas gera..s d•• S11b3tit11tivo ex- p\•is que a commi~são t.le orç•1me· to esoerou 
pendidas pelo honnvlo deputado por S. Paulo. 'L pahtVl~• do gove1·oo, aguar·don as pl'OViden• 
Tambem eu vou discutir este suhstilntivo ciàs par·tida.,; da C.tm<tl".l , nã.o viu che~•r pro-
como· si elle tives~e s1do apt·e~eutado . jectu algum parn a. valoris;1çiio do meio -cir· 

(V a,·ios S1·s. depuia.los dão apartes.) cul.1n te, da com mis>ão de f. ,zeoda, m!• is com-
petente para ap•·es~ntal-o, uo que a do orea· 

. O SR . ÜITICII:A. - VV. EE ... . fazem um mento. 
movimento de .flanco ante a dbcus.~; não Embora a situa.ção do pniz ~xigisse uma . 
apres~:ntam c plano qne annnnciam v~r., elle resolucão franca , lmmediatt, energica IJara a 
não ser discutido, tanto receio teem · du.s me- situ,,çào financeira e nenhuma palavra se 
<lidas que propoem. oul'isse neste rec'oto oara a s •luç-\o de ques· 

O sn.. JoÃ.o DE SIQUI;lRA - 'Discusta as tã.o tle tanta monta, a com1ui>são de orça-
emendas do t:lr. deputlltlo pelo Mat·a11hão. mento, Sr. presidtmtfl, não dari<t r.sta palavra, 

O Sa. OrTICICA- Sr. pr3sidm.te, a. tjttestiio não trat·h para. a CtJ.mar:t pr.>jecto algum 
e muisgrave 1fo q11eo=> nobre!' dep1tttvlos teem pam resolver o magno problem·~ porque não 
demonstr•1do su por: a niscussão é m~ls s~ria etoa. a eihL qne competia. em primeiro loga.r 

d • d 1 da•· fi. palavra de oroll'tn ne~ta quastào. 
do qu~ os nobres ~pttb o:; a. tePm tot•na.r 0 ~, Encontrou-se entr·etaut•• cont a verba fiu-
no wo1n~ntll actuo.l, todt•s os revresentautes etimçõe~ de cambio. a exi;dr do ore omento 
da. naç,io deveriam estar sut!!cieotemente <J n=.r•th :;upedot• a 00 mil contos de réis e re
p••eparaolos, puro. enf.·enrar este Jl'·oblema., conhecm havt>t' urn de/icit superior a 118 mil 
que entende g••.1ndo;,wen te com os lutere~ses co 1 tu:l em um 01.çameuto de 200 mil contos de 
publicos. · ret.1·ita. · 

O SR. GARCIA PIR..I<]S -Falh a. muito.> a Nii.o era possível, absolutamente não era 
co~em. ~ivel razer t<Cr•nomias, nem exigit~ impo-;-

0 ·sa. orrrCicA- Sr. prP' ident11 , vo11 deixar tosa_ este ~ovo .. já tão_. sobJ•ec~rr~ga.d~> co~ o 
as co : 1 :;' derações-gerae>·~ llnt;·ar i'r>~nc, me1•t ·· pe-o r:le t.• n tas dll!l u\dade~ rl~ vJ•Ia, p.tr~ . 
na. di~··nssã•l !las id~as ,1tre os n<>' r••s .1p11" t .. 1ns achar 1·ecu sos suffl~1entl>s 11 cobr1r um defictt · 
deixaram ent rever, par , in pugnat· 0 projPcto. , q~e ele'\"a.Va-.»a. tna.lSde metade de toaa are· 

· . . . ce1ta pq.,Jica.. . · 
S. Exs., no pouco qne teem em•ttr o ~m Eutão a. commissão dedir.ou-se a. um estu_J'{o 

cont_!'n.T"fO ao plano ria refor·ma . ora em rhs· m~lít •dOJ e s ·vero pà!'a vêt• onde . e::.tav.a. a 
eussao, esqueceram-se, m>~s esquecel"~rr.-se orkem rio mal . · 
lamentavel e dr,Jo·'OS·Imeore p~ra o pat<~, lia Encontrou o meio cirm::.lante desvaloris:..do 
origem da medida que . se· discute. e estu,iando a causa desta de!Jvalorisação, 

o pro,jecto, senhores. não provém de uma veio à Camara dos Srs. Deput.ados trllzer o 
mera f:mtazia ftnanceirll, não foi ;lpresen· resultado dos seus estudos que. tinham por fim 
tado nesta cusa. por mim individualmente, impedir que o Thezouro P11bhco ac_ha:<~ re- / 

. porq_ne qnizessE\ ·escrever a pa,~tina de ~m ro· cunsos pa: a as suas despeza.s . no m~ertor e 
mance tfoanceiro: tr·1zer o pa.J.z em se1s me. P.ara coohnnar a sustentar o :::eu or~d1to, . sa.-

. · zes a conversibilidade da nota ao portador e t1~fazenrlo ~ todos os seus comproD'llSSOS com 
·a vista ; o projeeto não appareceu por uma o estr&n~etro _com a mesma honra, · com a. 
fantaz!a, para. o luxo de se dizer que o.Bra· mesm,t pontualidade cotl_l que sempre, em 
zil quei'ia entr!ir em uma época. de _on.!'o, de t01io o tempo. desde a sua 1ndependencla.1soube 
moed.~ converstvel, de b~ncos de em1ssao no fazel.o. 
verdarleiro t•egimen . · · Foram estas 11s declarações que fiz daquella 

tlilao; senhores. o projecto ê filho do estudq mes~ na sessão da commissão geral. - · 
e da meditaçiio da commissão ele orçamento Naqnella occasião ·eu dizia que nós estamos . 
da Camar,t, da fiel representan te ~os in te- em face de um deficitsuP*'I'ioracem mil contos 
resses ·do paiz em relação á sua racelta e des- de réis, ·co usado pelos bancos emi850res, que a. 
peza· o projecto veiu do ohstaculo insnpera· camaN só tinha dous caminhos a segúir: . 
vel q'ue à commissão I! e oreameoto da ca- ou combater o deficit intimando os bancos . : 
mara dos sis. Deputados, tendo de estv~~r a emi~,01·es a eotr11rp·•ra o regimen da conver
receita. _e a: despeza pnltllc·~· _encon~ron de sihilidaole, encampando as e~issões dos qt!e 
frente, a. viSta de . um defi.cit 1mposs1ve.l d.e não pude:<sem snpportar o reg1men,como me10 
ser Ct?be.rto. quaesqaer q!le fos:!6m as <:Ollll•l· de valorísar o meio cir~ulaote, ou o J>lliz nãO · .. 
nações que os ~us estudos, a sua. med1tacão. supporta.ria.o déficit e e1)tão nó:> caminha- · 
podassem orga.ni.Sar. . . · riamos inevitavelmente para a·impossibilidad~ · 
. : U:rr' Sa. Dm>UTADO - A encampação acaba ·dos pagamentos; tendo ae .chegar·~ ~e :·. 
coin o.-deficit'l . á. ba!lcarota. ·· · . ·, .. 

· C&lllara V. V · . . . . 91 
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Disse Isto e a. Cam:lr& dos Srs. oeput11dos d!'put>tllos fheram ma!s; não ten1lll argumer.
·rez.-nie a bon,·a.· íie ouvir a 'demonstrnc:ão tos serias a nppor au pruJ ·cto da cuuuub:lão 
d~t ·S pror6~lçOPS, fl.lita em npíiíe 'da salvá;.. !le orç;lmentu, S. Ex:s. d.,l:ivirtuaram os' ~eus 
ção 'd.~ ~C?.rtun~ pú,Dl,icâ am~aç·.da: . iotnitos;emJJre~taram-lhe movei menos· oor
' ·~oi~ oo(ri: Sr. PJ:eéi l.et1te~' é n~tas condi- rec~o, _Q.'lalirlc.: ram o_ ,Pl'oj.e.ct<: de. um•L ma ui-: 

· ~~· qç.Jitl'dÇI 3; ·coun.nissã.o dP. gr?ãmen.to ra:l'l•• r~staçao de a,llo ·da commt:ssao de oryameato, 
e}l!· nome·. d<?~ l,r;t~eres~?es pubhcos; ··em nome meu pe~soalmente, ·~w B•nco da ae·l-'ulilica. · 
dp credjto n.á.cional, 'e'm'nólil" tl~'fortuila ' pu~ Os nobt•es deputa los e isto é qu~ !lOS 
bliea·, 'q1limdo a comníis~ã.o •le orçamento perle magôa. p1·o U11,i •m Hlte, não acceitararn, uão 
P.~.""i~,e11.cias eD?, nome d.a salvação deste paiz, le1'uhrar~m ao. menns para ó, rio~so pro'·~erli
enrnomedosSeiiS c!'edito9sn-tent;lf'lo:>dnrante mellt•) o miico movt;lt· que nos lavóü a'apre
{~ÍI~os a.~nos·d.e vi~ot ·d·~: n,a<,:ã.i:dnàependente~ S~llhr &.;te pi~Oj~cto. ' ' ' .-. ;. - . 
q?e. a·s. no.t:n:e~ i1eputad_os se lt1va'i.tam em no- Não valeu à. com missão de orçamento ú 
me· dos Íllteràsses· de meia :duz a· d'• acci0'1ÍS:0 tra tlalb.O ar11noso que tl~tn ti1l0 em esttid:lr mi
tà,9 ê· de:banqu~iroo,· pugnando pela. rortua<t uucios,tmeute, cautelosamente, to<IO:! os or
'pí.i,J1icul~r, que 'deve sPr tiPSI•êito.rla, mesmo çarnrmlos das rte~pezas p11blic 1S ; de D<tda lb.e 
qtlando.ella arruina o Thezouro Publico! · serviu fhllal'com fJ•an.Jueza uo [IIL.iz. per<~er 
'b:HA ;~-ri~ ín~ha. ·p·· ~r.te protesto. difl,:j e noitus em di~cu:~~oe~, nrto vuleu nada .. 

d1sto vara ver na su:ts elucul.Jr"cões l'eeebi·hs 
. os~. OtTICJCA.-Se!lbOI'eS, o que 'dtssAra.m os como tJrO•tuct·~ dtt odlo, de' int~:~reSdBS mes

nobres'deptitadós em contrarlo uo projeoto ·em quluho~, do:~ interei!lies meaos lel{itimos de. 
· diSénasão·~ · · · nb.o~ outros. · · · · ·· 

· Todos 'elles gyraram em torno ~estes prln· NiLo V11len a. mim, Sr. pre:~ldente, o men 
oi,p\os: sim,·õ pai'z esta 'em dltllnnhlu.clea i Jn· pa.~SJLrto de conviccãU ll.r•mtui.a uebtu. c:Lsa', t~JdÔ. 
superav.ik; sim~··a.sihulçilo linnncairn. ~ crltl- o trn.lmlho •la. ~e~oâo do annu· p11.::1::1u1io, as 
ca. e P.rol'tmohtmente grave ; sim, nós tc)~"S minhas idéas utfh·mallas, prov<~d!l~, conllr·ina

. d&Vell'ios Ctifdar de Sll!Var as liuanQHI do ~/IIIZ; uus; por•jUO lfe:;de O aJ,DO pttbS&uo ell p~VÍ 
mas··não: po;lém('l8 trl\ta.r deste l'roblema, Cllja. u cri:.e que ora •lein sentir tudo:~ os seus 
soluçil)!e 'l'atal, ino.diavel, DP.ces~aria, IJ'lr•J ue ~tr.•itos, cjeelat't:~i que e lia h,. via de. manire.s· 
as·providermias que:propon la3 trarlio a liqui- t;,r·se ':?mdotodos. os ph"u9~~uos q~e. toBUnlOl! 
dâçAo d?" ~nco da.· Kiép~hlica ~ nós eut~n- pre!lt!O<.liiO • : 
demós que~ deve resp·e1tar' ' mmto ·a· fortun~ !i. e~ m~s•no vall!U aos nobres deputados a 
_ PI!J'ticular; em contrap •• sição, digü· eu, á. .for- C!>nSi·len\ção de rjiie e!itóu· rie$ta cadeir·~ · 'tl'a; 
tti11Tpublfual!· · ' ·.· ·:'-·. ·-:,~. · ·:c--. · ' nathan·Jb c.';ntr-.\ us ·meus'i'üteresses·i:n.livi
: E': pãra pt-~va disto, Sr. presi~ente, os no- doae.,., s.obr"'p"rido as viiilta~êlls que' : a··· de&: 
b~es d"p11tad.os niil1 tivr~ram 'outra' recur~o v~ã1o'ri:~tt~o· ·d" moe•ta: pórhdrazer á min'lili.' 
Se~ão .lesviar a qlie>itão dn seu objectiv,, prin· t<irtliba 1'<1 rticular, .. o inttires,;e. da naÇii.ti'! ' 
cipátltrfaqtiel•le qrtê ,.·a' oommi~o linha em E' nect:~s..ario diz~r á ·climar-a' quê7 ~u · sou 
vista ;pA.l'".-\ eolklC:'irem.:.3~·no fnteresse ·passou!; prt•du()tor·de assucar ; a minha saf~ vae 
reStl'icto · il.<t • p!,SS'!I;Iilidade de :-.er reórganisado , começar. · 

, o 13at!:~ ~ &epublica: - · , · · · ' · · · o~ pr ,,\uctos da. minha. fabrica tanto mais 
·• o·Sii:· 'l?r,I,tES .FERR.iú:u-E não será possi- .serão valori~ cdos quanto ma:is ~a.ixa estiver 

't,e• ~n~eortrii. 1Jisa~ci ~ : · · · .. .. . .... · . :a ta.xa ca.mb1al, qua.nto lllaJ.S eu puder r.e~ 
·~ · ·.o-: · -- ' putar·o meLliJrodu~to, qu_e.se. ·venda ppr_oaro. 

:·o.$~. ,.pi~lis FERREIRA-N"'ap é. ímp~iyel. l?enero d~ eoxportnção como é. 
·os~·:-O:iTICicA·~P~rant~·otnterPsSé. nacio- Si-·não t"osse: muito ·o11tro· e muito mais 

na.r;V:;iEx:·•n'§il 'pód~ cj'llalifléar'stftãil netilliitô el.eva.·lo? mov~I Jile <lita O. meu proceti~m ·n!o,' 
ridiculo o 'interesse de um hanco qualquer;· :sen_hores -:-• st t:1U fusse. mpv1dQ por o.no; 

· ;Nâ(l. ~~~jra q_ue o nobre de.pntado dig;t isto, UJucto lll<tl~ r., voravel ser1a o c~ ler, da.r 
ante(.lODdc:n) iJ\tere~ pa.rticulal' ao intere~se camt•o ''~ mtertJsse vess_oal, tr-~ns(orm ·n~o 
p.nbli(l!)1· q,u,andó o ~··~re deputado quillillc, u ;esse·seut1meuto em·fuute de lucro:;·e os n~ 
~~t~~ntoom ~ maior. injus~ça., ir;rjustic>i. q uil ma- 't.:es ~eflotados sabem.· q ~e eu po tet'L<~ faze l-o; 
goou a ·J:!.ÓS:Oll.~I'OS:dncum!~iásão oleor\!nmP]}Io, :SI; q~IZel!se ~liOC:•r ·8.11!1Dba. p:davra,, o~ l,ll.BUS 
ailiÍ~~~~nci.palrnaD:te, Q,lle tenho si)o ~'c.nrle. ,tY'I'VlQilS ~ <ill!ll09lçâo dos. 'bancOS, f~eJldQ,.O:t; 
prop_ugn;yfot' llj>stas..trléa,si' -qni-IU llCI)u, rtapito, 1 (Jagar líem. ~o.' · ··-· · · · - - · · 
o11~to~~ni:~~iW; de or:~~;Deut.?.~~ .. ~~ ; _ E~_t!_S:ia,.~.E~, . pa_r~ li.':l~· os ~o~res rl~ptl~,,~os 
~!ql~d· , ... ·• ., ........ ·' ·• ' ···:' ' ' · ' ' " ,sao l,r\JU:S~ pat~t' CQ!ll O procéd\ment., a.lhero"' 
''{i'Sii.· Ptil.ES FERB.Eiit.A-DI.sse aue não r q'nautlü ''hin'guell!' ,' '•qiiaHtlcá'' ' a1

'
1p·il,ltvrâ.! "d~' 

ará·; áéto tloi'reeto:·ê ' 137<'; '~: ~''•'::..= 7 ·>:i· 'T.'•L " ~ · jS.il .• ··~j Culli~'tíúnin:.~í!Cã.O de'ioteressê~ dOS' 
, )-~;ijí~·~.1ilitf~ de. crime. i bá'rí'~' on"oritros•q tlih•' ~Si~ ull~;t·' ~: n.d~' il!n'g'or1~iii', ,, -.;;;,..,:.,. .. ·;o;·'-"'"' ;~"'· :<.· '··"" <"•"" . . .os- accusou nem es- a -lnl1UlU move ·OS: 
· . ,().$.~-~~ ]l~illé •. os no• io;iD.~e.,em.4~(!~.d&~~qJ!!suswt~;· 

"~ -.:-~---~ _-·_:;:- -~ · : :··· -:' '• ' . --::-:+ _:..:.-.~·~·~, .... '(_ ... .;r ' ·Q.·.; > ----_ -~ ~ -- . . . . -_.' '_, '-;-~:~.- :-.: :::'!".-:·.- >;:. _. __ 



Sessão em 30 de Setembro .de 1892 723 

e ao cnntrario fazemos justiça aos senti- levantar a bandeira do respeito aoil interesses 
mentos que os- dominam ~. liga los a emiss1io, justamente em nome ria-

O SR. F. GLICERIO dá um aparte. 1nelle Ba nC•J que tem sido um constante 
hu~o rlesde o di>t ern qne se organisou até o 

O SR. OITICICA- VV. Ex'. disseram que dia em fJue preinrlicr>l.l o Thezouro Publico em 
o projecto em manifetitação d,; odio. perto de 21 o 000:000$000. . 

O SR. F. GLi:cERIO-Peço permissão a v. Ex Com que direito vem alguem a esta CRmara 
pam dizer que 11ão. De minha parte- n:J o rlizPr que é prPciso susteritnr os contractos e 
houve palavra alguma que pudesse magoar a os privilegias rio_ Banco da RepnhliC>I., quando 
V. Ex. · taes privilegios não foram sinão motivos de 

violação flagrnnte das leis, capa de que o o SR. 0ITICICA- Disse-o, Banco s' socc·orria quasi to<ins os dias para 
O SR. FRANCI~co GLYCERIO -Não disse; ~nntrnriar a lei e os intereRSPS pnbli-'OS~ de · 

e si me eRCftpon a phrHse des le já a retiro. tal sorte qne em qna!q11er ontr:o paiz já lhe 
tal é a conside rn ção que me merece o saber, 1eriam mand<ldo fechar as portas~! 
o caracter e o ta lento do nobre depntado. 0 SR. LAURO MULLER _ Ma~ ha aqui al-

O SR. OITIOIOA - A' vista destn. dechração guma manifestação do banco ~ 
eu vou prose,\!'uir, rleixaurlo este terreno e · 0 SR. OITrciCÀ _ Os discursos dos nobres 
entrando no assumpto em dis~us~ão. lep\ltados forãim a defeza m·<is formal e só-

Sr. presidente, os nohres rleputados quP crcente tenrieram á conservação do Banco da 
impng-naram o projecto desviaram a.questão Repnblica. 
do ter1·eno amplo em quP- a commissãode or- 0 SR. LAURO MULLER _;. Então v. Ex. 
ç11mento a collocou, para collocal-a no terreno l\cha que elles siio procuradores do ballco ~ 
e~treito r! o interesse rlo Banco da R.epnblica, 
em contrnrio aos altos íntere~ses rla nacão Os Sas. GLICERIO E PIRES FERREIRA dão 
quf.l o projerto pretende salvagua.rrh1-r. Todo- :1partes. 
fall11rnm sóm,nte na for·tnna pnrticular que o SR. OITICICA- Perdão ; é preciso to
se prAnilA á vidn de~te banco, affirmando que mar as minllas p c lavras no sentido qne eu 
o projPcto convertido em lei, trarh a ruinn lhes d9u. 
deR!;!e estabelecimento e isto é preciso evitar Não accu~o alguem rle ser· procurador de 
por tor!os os monos. qnem qu.;r que s~ja ; não podi · ir rogar essa 

Eu romprP.benrleria, senhores, que leva.n· : injuria flo::; meus honmdos colleg-as, a quem 
· tassem este pPotesto o Ba oco União ·dA São · respeito; quero priweoil-os na consequ•mcia a 
Paulo, o B"nco Emissor da Bahia, o Bnncn 1ne se prestam os argumentos aqui desenvol
Emi.ssor do Norte, porque o . projecto obri- . vi<Jos. 
t:ra-os '·'· entrar no regimen em qne ell2s não I<;u dizia, Sr. presidente, que .podiá se lé
for:lm cnnstituirlns .e po;teria a morlifica\;i\n vautar nesta Camar '· a rlefeza do Banco 
tiJ·ar-lb"f\0 r! irRito r! a emissão, que e lles ter•m União de s. , Paulo e dos bllncos rTo Nortfl que 
exercit .do rl.Pntro da \Pi drt ~ua creaçi'lo, sem teem cumprido os seus deveres, mas que era 1se n fastf\,rem uma lio.ha da trajectoria legal .,dmira vel levantar-se a bantleira. ' da 1lefes!J, . 
que se lhes impoz. exadamente de um ban;o cuja vida se cara-

O SR. At.FREDO ELLrs- Apoiado. cteri:ia pelo ahuso. 
o RR. OrTtciCA .... Arlrnitto qnP. esses bancos O SR. 'LAuRo MuLr,ER - Era boa a recU-

viP.ssem tr:l.7."r aq'li ns sn •S reclnmnções, al- ri cação ; prinCJpitlrnente 'de V'. Ex. que é tão 
lell'andnqneel\es não são culpadosdtt desva- sensível e qu~ não devia atirar aos _seud col
lods,,_ção do meio circuhmte, porqu ~ as notas leg., s uma pecha tão grave. (Ajhrtes;) 
qne lancarnm na circu1a;ção teem_o lastro ~qyi- O SR. OrTIOICA- Eü não disse outra cousa 
valente em títulos pubhcos, apohces da d1v1da e peço que me não emprestem intenção que 
nacional no. Thesouro Publico.. . não tenho. 

o SR. ALFREDU ELLIS _Apoiado. Não se precipitem os nobres· dépubdos; 
peço-lhes quem~ deixem desenvolver os ar. 

O SR. 0rTICicA· - Seria dill'no de fl ttençfio !{um eu tos em C•lntrario à pessima ca~sa que 
este pt•otesto, embor:1 eu accr dite 'mesmo. ,,braç u·am, mostraudo-lhes como ella ê insus
qne esse protAsto não virá por'Jile jul go tent<LVel . 
possível que · eRtes bancos P.058 !m suppor-tar o SR. PIRES FERREIRA~ Infeliz é a .causa 
o reoirnen e, d~:Jcre t<~•la a le1, elles ncceltem e 
prnr~ovam o~ meiosde entrar no regi me~I da, de V. Ex. 
conversi bi I iriarle, não fazendo questão disso, O SR. Or_TICICA. - Eu hei Je prova;t• que 
de accordo com a lei de 1888 que se resta- v,v. Exs. não t<,e,~ ra~ão por on1~ p_OSSiHll,pf3,~ 
bele.ce.. . rlll! essa re.org1Ut-Is.a.c.ao crete!Jif1da eru sub-. 

:Más"'· o que não se explica e que venham stitutivos q-ue não veem à lume. 
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O SB.. FRANCisco GLICEB.ro - Repito hojP. F:tltam·mP, porém, os dP.Oret. •S da orgnni· 
·o que V. Ex. diz desde o Congre:ilõo Con~ti· .ação do Banco d1~ Re~ul;lic<L e outros. ~obre 
tuiute : reorga.oisação rio Baueo da Revublica os quaes tenho de ~rgument1r; por iSlll), peço 
.sob a base da conversibilid~de. · V- Ex. que me mande .lluscar a· • oltlal~ do 

'O SR.. OITICICA - H<lje e tarde ; e eu Diario Otficíal dO 4° trimt-:>tre de 1890. 
que 0 anoo .passado apre~entei um project:1 Prim,·il'<L propo~if,lào que OM nohre:; deputa· 
neste sentido, este anno não me. sinto co1;. los ata-aram ne:sta casa. : - o Banco . da: Re
cor.age.m .de reproduzil-o, porque elle serâ uuulil!3. deve reco•tstitnil'-se, fazendo o The· 
iuvittvel ; v .. Ex. sabe que. no dec11rso uo .SOuro o p;~.gam;mto da divida do seu p'\pel-
anno .passa•lo até hoje, gl'l~vissianos · abu~os se rnoeda. · · · 
teem daào n;•S O.uanç_.s JrUl.olicas. de que tem Para. o pa.,zameoto deSl:la uivirla, deverá 
sido oomparticipe na maior .ese.,la 0 }jaoco ru1 r•zer uma emi::;~ão de ap,,lice:; do valor. cor~ 
Republica. . r·espo111lt:!nte ao papel cif•cul~nte, :sen lo; 

. Os nobres deputados çollocaram a questã" 63.000:000$ para retirar da circulação e 
no t-:~rre~o ria. reorgam:~':\1;ão d<J HUuco du rOO.OOO:OUO$ para P.Dtr~<g;or ao Ban·:o dll R&
Repul.Jllc&. para. qa-1 elltJ não v! 8:!8 a ra.Ulr ~ubhou, p .. gun•lo ·lhe o, jnrOll em ouro, 
por se lhe tlrn!' a emi:~.Jto. 0 Sa. FRANCISCO HLICEIUO- Para, que elle 

A eommis.io de orç:.menlo fali ou em nom., •SSOIU:\ aL resvv.aS~tbilirJade tle paga.r a euusl>ão 
- dos iut~rl<1!81!i put~lle~ seJ·iilmAnte IWlell~f~· ,11, Estadu, 

d01:1 ; vôs f~t.lli.LOS em non.ae dos In ttfrruses pa1·· 
tloulnres. Towae cuidado, !!eUbOI'Bll I O S&. OITIClCA - Esqueeia·me esta. cir-

. O povo que DOi ouve, a nação qY~ està fôra <Jumsta.ncia. O BríDL'O rla Re~ui.Jlica, senborf!S, 
de~~tct reei!) to, mas que tem os olbo::; l:lt"s 11. fazP.r o p~ pel d~ valorisador das nob.::s do 
nellt& t:auuurtt, pórJe. euteuder qo~e vós collo- Thesr•uro Pulíllco! 
CIIM numa concha. da b11lanç;~ os int~N~stl, o Banco ria. R.epublica., ou qunlquer banco, 
parlicula.res, e f'azeiS pezar e~ta ma!S do que sobrapoo•lo 80 Cl'r•ditCI d<l nac;ii.o lateh•a. O SeU 
a. outr;l. Cúncha. E>lll que colloeaeil a fortua.. ilrop•1o credito, o seu credito pa.rttculal', 
da oa?(o b1uileira.. - -_ ~en•lo preciso [l•tra esta alto favor. pat'8. esta. 

Sr. presi.t,mte, a Camara. é testemunha dt grande coocessão, que u. nt\ção lhe •.lê em 
que os nobres deputados compr. ·mllttertuu-se troca. rlesta. grao•le honra, desta va.lol'isa.Qã.O 

. sol.emneme.nte a a11reseutar sub,;ritut;vo !iO •1ue elle propot•ciona. ao Thesouro Publico, 
proje'.lto, ,ma.s não se desempenhi.Ll-um ~s:;e ·•polices a juro de 4 '/o ouro,qu· ~ repre:sentam . 
eom!Jromisso. · • rLjuro de 4.0 :o:OUO$ por auno! . · 

. :.: P.or mais que eu os provocasse, por mais . 
que eu pedisse, por ma.is que · eu instatl-'t<, . O Sit. FRANCISCO . GLicEruo- De que· se 

-por mais qae eu fallasse . em nome do credito espanta o noure .deputado 1 . . 
publico, .sulicitmdo que op· •uz5588m · alguma ·O SR.. OITICICA- Esp~nto-me, Sr. presi· 
co11:1a que pudesse ser exámina.d~~o á luz do dente, de que nós contnbuintes, nós o povo 
dia, alguma. cunsa dessa pretendida reo~· tJrazileiro~ tenh11.1Uo:> neeessiriade de ir pagar . 
ni31tcito do Baneo da H.epnblica., SS. Exs. quatro mll contos em ouro a. algum ba.neo 
apenas puderam atirar na. discussão algum>•!! para que receba. as notas do The.~ouro Pc
idéas vagas, idéas das qnaes se .conclue que ulico e sobreponha o seu credito ao credito 

· Ss • . Exs. querem ·:reconstituir o capital do .lo Est'lllo, que é a Nação Bra.z~leit'll, com toda. 
B<uico da. Repu blica, mas esta recon~tituição " su .. riqneza d 1' paiz novo e uberrimo ! . 

· Só .se pode~. fazer á custa do. T_h&~ouro. 1:-'u-: Desculoa·me o nobre deputado, mas, S. Ex. 
blfuo. (l'fão.r·paio.do.) Conclue-set~to.das 1déas não cogitou bem do alcanc" desta transacçio 

_do nobfe dep,utado por S. Paulo, e são as me- que lAmbrou. . . 
did11s .lembradas por S. Ex. . . Pergrinto a V • . Ex.:, si o Estado tem cre~ 
· .. Eiu voa discutir, para. provar'que o plano, dito para emitti.r apolices de juros em qnrQ.e 
ligeiramente exposto pelo meu honrado ool- achar tomadores. para este empr6lltimo, por 
leila. e o l]ne o .nobre deputado pelo Mura.- que razão ha de pedir o cred1to de alguem, 

· ~h~ :propõe,. ~m as. SUiiS eme':ldas, é, nem . de nma instit,ticã.o banca-ria, p~ra substituir 
inu.i11 nem menos. que reconst1tuir o . ~ancu as suas notas . ~ . . , .. . 

. -da: Kepublicli, à custa do Thesouro Publico. ·Si o ewprestimo é possiver. si convem qne 
· Sr. presirten~, como eu não contava fa.llar o· Estado p·!gu~ esta divida. seru juros, con

hoje, nã.o trouxe todas as mJnhB.lf notas • . En- trahida.. com o granrie credor que é. o. povo 
tretanto, por prevenção. vendo que os nobJ·es bl'llZilei r'O, farh• melhor S. Ex. si propuzesse 
d..,pubi.dos : ~aa.va:m hesitantes, · .r~íando um emp~tiruo de 167.000:~ para _re
.ad8l1nta'r-se na..di8CUS~. vim : meio :armado ·tirar .o .. ~pel-moéda da..circal:;JQi\0 • . _ . , . 

.•. . ·pa.t'IÍ &: loet&;e p<l88Q desde logo aoillylillr essa _ Mas o Thesi>uro Publico não precisa. do cre
, · . :plau0oa.1nda .incuba.l!ó, _que. ·nio sahiu :a -de':' dito , deilinguem para.valori&ar a.s ,suasnotas. 
· ~ <~· .:bate. - . · · : _- . : : .· · -pJ.iD.clpa.lment& d$ _1líil banco que: têoH~·The-
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souro Pnhlico como font~> da qunl se tem ido 
valer ha. muito te01po par' nã1) fallir. 

Mas, Sr. presirlente, eu não q11ero fa!lar já 
desta va!orisação perlirla pelo nnbre deputado: 
eu quero per·gnntar ao nobre deputado, onde 
foi busc~u· e!.'ta obr·igação p:~ra. o Thesour·o d" 
resg>J.tar o papP-1-moeda ~a cireuJ.,ção por 
meio de apllliees, ' ara entreg-ai-as ao Bauco 
da Re1 ublic>• quando o decreto que deu a.o 
Banco da l~apnhliPa o esc~ndalo d :~ htoçru· 
277 ;000:1100$ em circuhtçãocom o cl!rso forçlld o. 

·este dooreto impoz ao bnnco a orll'ig ção de 
res~ttar dous terços de papP.I·moeda, gra. 
tuit11mente, sem onu~ algum pa.l'!l. o Tb!!SOtlro 
e sórnente como r~tribuição uo grande favor· 
da emillsão qu., lhll era faoultuda.. 

O SR. FRA.NCISCl GLIOER.to- MttS eu nãn 
quero impor a ul~fn<~m a l•l·rlicaçil.o de pagar 
dividas que pert!lncem à nuçAo. 

O Sa.. OITtctcA -Mas o bnnco assumiu !lf!su 
responsabilidade. 

O SR., PlR.'ES FERREIRA. dá um aparte. 
o SR. fliT!CICA -O nohra deputudo alnda 

não comprebE.ndeu o aleat~ce da argumeu
tar;ão. 

0 SR. PIRES FERREIRA - E' porque V. Ex, 
tem o prh ilegio dt: ser o unico a perceber as 
causas. 

O SR. 0ITICIOA - En não me éxpli~uei 
bem ; reconheço qfle não me e:tpllqaei bem 
e · po•• isto V. Ex. não comprehenden o al
cance da ;\rgumenta.;ão. 

·O Sn.. PIRES f"ERREIRA - Eu tão, eu é que 
ouvi mal a v. Er. 

poos.~bilidnde do papel-moeda existente na 
circulll<;ão e obrigon-se. em cinco annos, a. 
resgata 'I' duas terÇas partes, gMJtuitameott~ e 
llilllt· t~rça. p •.rte a titulo oneroso, a 4 °{o de 
jnr·os de apolices corrrespoudeutes. . 

O - I~Oht•es deputado,; rasgam esse a.rti~o do 
rlccreto, revognm a lei da org'llui:sa ção do 
B>lnca da Repablica, para retirar-lhe a obl'i
gação do re~~ate ~r<~tuitamente, depois.que 
n banco usou e af,u~ou dos favores concerii
dos, liherlando-o do onus correspond·ente a. 
edl! s favorP.S p~ra reverter eJ!e ao Tbe.,ooro 
Publir.o ; i:;tn é : querem converter o onus 
~>m novo favor contt<a o Thesouro Publico, 
que em razlto do uão cumprimento rla obrig••· 
f,'ii.o n~~umhl& 11elo bliDClO, receb ... o pre•ente de 
nrnD. otwl~uçào de \OU,OOO:OuO$ em apolices. 

Pllrgtlntn it. Cnmura dns Si'S. Deputados : 
â licita e.!lil. oper:tQA.o 1 !Pau·a) 

~j:~t u barn ca!·to, faqo jttzst!Qiltlos nobres 
•lepnt ulos, ~stou b'3m certo de que Si. l:!:xs. 
nio tlnha.w v1sto P.Ste urtigo Jo decreto. Dli.o 
&Lblam de-1ta obrlg&c!W que o decreto -tinha 
mposto ao B>tnco oht R.epublica. 
o sa. P!!.l.ES FERREIRA - Sabiamos. 
o Sll.. OITICICA. - Si sabi~m, -não tem 

qualitlcaçã.o o prooertimeuto de Ss. Exs. · 
O Sa. PmE" ·FERREIRA- Sahhmos, e en 

sei da alteração feita. pelo Sr. Barão de Lu
<Wna. 

·O SR. OrnciÇA- Não é esta a. q11estãD i· 
eu tlem disse que o nobre-deputado nã.o co~ · 
nhecia. o ales nce desta disp<>Síçiio. 

Em primeiro log-~r. o Sr. Barão de Lucena.· 
não ti.nha autoris~1çã.o para. inncivar o· con- . 
tr-dcto dõ banco, nem poderes para. rerormar. 

O -;a, 0ITICICA - Eu vou lar ·O artigo . do a obrigo•l)âo assumida com a organisação do 
decreto p .ra V. J<:x. compreh ... nderá. vh;ta. da. banco; em SP.gundo lagar, a. ohl'ig 1çã.b exisle, 
lei aquillo qne eu, uão diS:õe com clareza. . desole o dia em. que o ba.neo emittiu a pri~ 

. O .decreto lie. 7 tle d ·zembrn de 1890, qne me1ra. nota, elle tendo direito a receber as 
autorisa.a t'usão do B;mco dos Est<tdos Unidos apolices á prõporcão qne emitisse o :ultimo 

· do·Brazil com o Banco. Naci.~mtl, formll.ndo o terço do triplo âo l'•stro; aoceitou a obrigli
Banco d~ Republka. dos ~~shdos Unidos tlo cã.o, gozou da emissão, atirou em cir,~uhcãO. 
Br-a.zil, olispõe o seguinte· (lê): tnd<t a erni~s'io no triplo e cão T'E!igaton uma. 

Art 7 ,G só nota, não co.mptiu o artigo dá lei, ~oi ; 
_ 4 o .B:moo ri fi R~p•;'hl ica. dos Est\dos Unidos nece'l!:!ario que p<.-st •J·iormeRt~. para. fl~V~l~ 

do ·Brazil fica übriyado a fa7~rj..'1'atuit:1meute. cer o bRnco se inventasse um contraet.o para, ,, 
dentl'tJ em c\nco auuos, na.. po·nporção,. sob as o. resg-,te do papel-111oeda. res~ate que· era. 
condições que o gov~rno estabelecer, o resgate ohri!l'.ttorio des~e o dia. do "omeço rla.s operá:.--~ 
de- duas terÇll:s · parte.s do püpel""mMda do ções do bun··o, _ma.reanllo-se-lbe prazo ,para ·. 
Estadn._qne açhdir.a.o troco, incumbinrlo-se o elle começa.~ esse resgate. · · · •. ~ · . 

. governo de ·abam!ü-o e reoolhd-o nas epocas. A Cam •ra deve ·lembrar-se como foi pro;,-~ 
determinadas. . · ' fiigad • es>a -violação da. lei a· de que i> &etna.l. 

·§ 1•. Sr:. ~inistro da fa~enda, que occupwa.:ne~ · 
«Do resgate do 011tt'o terço incnrobi~s&-ha. oce~~stao, uma. ca.dell't nesta essa, levantou a· 

tambem o b·•nco, recebendo em permuta sua voz 01ntra estto abuso •• · . . '· ' · . ' 
-apolioos-cle 4 r.·-• · . · - - Ma~. senhores, s=>ta obri~~ do res!rll.te;< · 

·Sr.:presidente, por este artigo e par-aa:r>\pho que se 1·etir,. do b~nco, que tinha -de faze1:4 ~ 
a Cantara vê ']Ue o Hanco·rla Repnblica assn-) ~ratnitameote para ser devolvida ao ·r.he•:•: 
miu. rles te a :data do decr'eto. da. .. sua.. <rrga.-. 1

1 sotll'(l, essa. e?Cigen~ia. .~. ·erri_is~ ·de ~-~~il:.; 
pjsaQão, por obrigação que . acceltou, a res- contos de re1s em apolices, Slgoülca. um .•onllS'· -
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~ra •o ThilSourO, 'em ·be1l'iflctó ·do banco, ooiril V. Ex-. disse ·que nó càso do Thêsóli'ro ra:z~r 
qjie·repre5Ei.rità 'mais ·de"métii.Jê 'do ~pi'tal·do a encamp -ção, o 'Rmco diL Reruhlica linha. o 
bãncb·.. · . . · dír·eito de vir exigir a in'demnisa'ç:lo ; eu re
. u· 'SR. ·FRA.N'crscà GLICERl:o ..- Que ·obri- sron·1i que si o banco vinss .. exidr indemot-
~ é essá. auter1or ~ . S<lçã.•> do Thcsouro, o governo póilé, · fa:zendo 
·o :s11.. :0iTWtÓÃ. ::.;.. A do ·a:rt. 7o. v~ler:peraute os tribunas o dem·eto ·d:' o·~ga-
·. - .. mzaçao do banco, declal'>lr e ·provar que 
'0 'SR•-·FB:A:Ncrsco ·GLICERio .-..Mas V. Ex. nenhuma responsaoi!idade lhe cabe pelas 

diz >que toi obrig~tção imposta. emissões do Bam:o da Repli.blica, "e':àl íace da. 
'õ ~s:a. OiT1dicrA. - Pelo í:lecireto da sua or- lei. .. · 

gá.ll~~. ·<jii.e li~l.e. a.iiaeitou e eín-retribuiçã.o ·à. Sr. presidente d z o art. 3° do d'ecreto de 
flldüli!Me de emlttll'. . 7 de dezembrv de 1890, qu·e creóu o Banc·o rla. 

;():S. R-. FRANQtsoo ·GLICÉ~ro a& ·aín aparte. Republi~a:c o Banco da Républiea dosEst:ldos 
Unidos do Br<•Zil tara, duranrie o :pbl.Z.i de 

'() :SR. OJTICICÀ- ·Só ·acceitou o favur da. su~~os funct,:O·,~. o dil'erto •le embsl!.o d·tl notas, 
' einl8:!lo 'Do tl'i,Jlo ·com esta obrig ·cão do re·- 110 portador ~a 't)ista, com airculii.i,-ão em tudo 

ple_-e 'si da. !fact~ r'inittiÚ1 [50ZCindO d,,!l fa• 0 terr•itorio rb R.etoUbliCII:P. 
T()r&.s do decreto, ·é al~~:ro ·que o pupel-mue(la. Note hem a Cam~r'': nr1tus ao portndor e A. 

·nl.o é lJlais t!o Estado, n1as ·do 'ttanco que Li8 vista. Uiz-se que a. nota é ao port~tdOI' pttla. 
ob'l'ij'óu a :re~g11ta.l~. . obrlgnçã.o qu~ o banco tem de JJKgar a. nota. 

'DO decmitu Cle orgaóisa.õão 'do ba.noo decorre an lntilvuiuo que~~ a.pz·e!lenta.; cb;Lma·se- d 
térríii,Dil.títêrilen'te, ·com t·•do o valo•· ju•·idlau uls'a- a ohl'i~ttçlo que o t.~&neo tem rle per
do'Ciiiltriu:to, que·11citualruente o Tb81louru D1lo mut , l·a. em moa.la, n•> momento em que ~s~e 
ttlm Wi<ÍB pa. el~rnoed~ em '()lrCiliHQilll; 8. Vi!~tll lltulu U9 divida. é ttltbibidO UO esta.belt!cimeuto 
do~:~ termu11 de~ta der)reto a. ch·cllla.çiW do que o "mitllu . 

. ·p~,peJ..:lu~Íiil. é _do Biin~o dil. R.epub1l~ e nAo O Bnnco da. Repuhlica. julgou-'se exhimiJo 
. do Theso.aro·. . . . . rle ptl~al' a&. su •a notDs o O portarlcr e á 

Si nãó..~é. Bl o 1Jil.ôco 'n~ é pa.sslvel ainda vista, om virtude do § 1 o deste 1ú·ti~ o, que 
·dto respoD'Iabi'lidade a ·que ·se ·otJr,gou nos tornou u convl!rs!bilH,de depe11deate ii<L c-,n~ 
terirlos de'ble 'decreto, ·então·, senllore~t, o .&nco sancção do co.m 1 >i o á. taxa. de 27 li-por l$000, 
da Republi~a não cum(Jríu um do~ urtigos tto · no decurso de um anno, o que s~ tem dito 

·cl,jle'fàto da. eu a. org .• nis,içã-,, 4eve -estar liq u1- ser o c uNo forçado, _porque será. diffl.cil-que o 
:dmlo, :cr.mo 'eBtarlil. em ·q u&lqner paiz ou de sa OO.nco a.dm i tta. real1 •ar-3e esta . res tricção á. 
cumpri:;se rest1;~ct •·mente '& l.•i. h:' ·plll' isto obl'iga.torie.J,,de do receiJitne.nto dos. seus bi
gue '8tl não oompl'elieo•to como se pos"'' lll<tes em totlo o terl'itoriu da República. 

· prapor à'emissão tte·apolices ·para xesg~t.lr o E -<tudeinos a disposição deste_ .eín face :da. . 
pa;pa'l•moetla do ·&,'t:t(i~ na po·oporçã.u de 11111 legi<>laçãu do paiz que ainda. nã<i foi revo
tinlço 'il. .. 'iet:il'!tl' •da ·circilt !<Çã.o ·e 4e dou~· gil.da. 

· t,.L'ÇOi: 'Plli'il. ·delr •apolices 'oo ·Banco da ·Re- . Sr. 'Presidente, o que o § 1• do &l't. 3 ' dó 
pu.. . ·. . .. ; decreto d:~ 7 de dezembro de 1890 concedeu 
.t) SR.. ·FB:A'Nd!:8do 'GL'xi:..,;:âio dá um a·par'te •. ao Banco da ·Republt.-a. ~oi 'o 'uir~itu de não 

. ·() ~s:a. 'Oiriêr.c~:.:..:.. \!ou nid~'tra.•· mili :a.· oonverter·as suas ·~otas-:em ouro--e~qua.nto 
.r V~; :Sk·. ~~e j'i~~a'tfeà ·os 'ttibunaes·j:ó.O:iciál'ió~, o cambio não 8-it,ve;se ao par e neue·se :~n

qiià'itilo o liiii'IOO qili:Ze8se lrai.tir a jmzo o :go-· ser~asse durante U!Jl anno ; t'Ssa. dt~pusl<;ao, 
v~o p~n :inde,~ni:;a!lO() _Idos ieús. ·aneg.,.cw~ porem, ~não Jlt·ejudtcou ·de _fórma. aJ,g_~ma a. 
p~~tegibs,_ jiell!-. . ~~tii'.1tfa. il~. ~i'rei_Lo dt~· oonvet·sao ~~~ '!lt.'ita-:-do ~tt~o, nem huer·~u o 

•e:m1Sílil:o.-·o ·goveiilo tuihâ ·o ·ruretto de re- : ~anco d!l pagar as suas not:rs em moeda 001'· 
cúZ~ke 'á ·asa ü1irémoisaÇM; ita.zendó "va11ir · ~rit.e, que '~ regimen de ctrc'u~ão esta;be'le--
seü_~~~- -~ -~~ . _s~ re~P.tJ~sá.'v el por ·ama:;ó CJdo :Pehdel·del~. .. . _ . . 
~ no~. ·~J~1<ln$))el~ ~~co. _ . OStt.FRA.Nciseo GL!:CE'Euo-Nã.e apoiado • 

. · .. ·o ..... B.. 'FiU:Nci'sc~'GI.J~B:lO -~ .. P,êÇ,o .a~·~ob~&: Ó-sR. ÜlTlClCA. ..... Dlz o·art. 3•.§ 1• : ~ Essa.S . 
. dê,_p.q~o qu~, ~~!t~: está. decllJ.ra~ ; . à me_u nota.s . serão oon ve:i'si v eis em-,-especie l~tetalli-' 
m?_q_ç.,.~e'lle,n~qile_l?.'~:~~~s~ur~ N,aq1~:na1 ~ ?. ca-e logo que o cambio se ma.ntenha ao par 
~9)$f~V~l 'Jléla~J eml:Ssõ~ bii..Dcma.s feitaa · no der.:ur.so de u1n ·anuo.)) E'~ claro que, :lla

·· · &~ ~~~: , •• , ; ,·.. . .. . .. .. . ._. . vendo e~-ta.~e~ooitlo por i~io re .. i.uen da con· 
:~ .: · · .9S& .. OmcrCA .-:Eu you ~rova.t' a v. Ex. nrsaod~. nota. ao -purt.tt.lor e â. vi~tà_ ~m wqe
-:, <11W.:DM.1erinos ;d~ulecre.to o Tnesouro não ·é rta co-,.;·nue, o que se chamou o· pap~l-mo$ 
'; ~~: ~i)t~;vel. \''éj ' eowo V·. Ex. ' bli.S6•>U a. sua I do l!;~tado, ~endo .o. ~n-o di.:;pel,l.mê:J ~X -lti· 
;;:,-,·,~ ... -fr~91~bo;io e -como êu.oppoaho contal'>t~ção si va.mente e ileterminadamen:.e -de pag&~ -as 
2;"',·_~. ·=· · -•. • ll,dlilo;üin:lito.-dQ,.l-a1iaa .. a:~r_ in•fuu.•ni-1 suas,n(>tJ.s &O porta. d.l)r ·e á_ vk:ta.':-c .. o~n ."t_oe<!f!. 
~~(· ·.. -.W&bà!de:ser-ittetettr&.da-a. e.àliJisio •. mettJUica. não ha -dis~ aJglWia de lei. 
~:~t:.·~: -~~ -- ·· ··~:- ·_:· .. -.-. . . . . . ' : . . . . ~ 
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que o e:xcluil. da. obrigação de fazer o.·pa,a:a- que permittiu a. e~iss~ aos Ba.ncos· d~,B~ ' . 
mento pelo regimen da lei de 1888. que não e. Nac.Oni!-1. decreto n. 253, de 8 d" mat'ÇO,de . 
Joi. a~ 110je ~ ·vog.,d:\ .. De modo q~e o de~rero 1890, permitte a emis:<ão _de bilhetes:.:$Q.
.Ct:)nct-(ieu .a.o Banco da Republica u curs~ legal mente ao p••rta.tor. sem lhe 1m por a clausula.. 
pa.ra. as .suas notas e nao o .. cuuo forçado. da conversão à vl~ta, .refl:!rindo-se a es.<oa con'!" 
de;de que o obrigava a pagai-á.~.;_ ; ·vixta-, versã.o em moeda. corrente, rllt,"Í!llen da lei de 
~~ moell~ lt>~l: o pa.pel-moed!io do E~tado,que H!88 . . . . .. . . .- . ::.; 
fo1 Moptndo como effêito :pai".J. conv~rSão no · o banco prevaleceu-se. do.§ 1° do art~ 
regimen daquella Jei. . para interpretar a lei como uma. . conces~ 

sr. !Jr···siüt:u te, ,j o r. rtigo rto cler.ret(l esta- de curso !orçado, o q; ;e, pt>:ran.re:os .tribun~,: 
beleceu a uuta du Banco da. Republi,·:<L C(.)ll ver·· serâ motivo para não re...,ponsabilidade dq gq; 
sivel .ao porra dor e á vista e si o§ 1• ex igi11 Vl"l'nO pelas sua.s notas, ao que · Llt•- nlo ·dle · 
a conversibili•lade em moeda. mt~tll l lica., é obrigou. Vê o nobre d putado por S.··Pll-ulo 
claro que o B.onco da. Republica. tem a obri- que um pedido de indemJ:I~sação :'Sa~ sem fun
gaçào ole converter as suas notas em moeo.J. .. · <lamento, rlesde _que se . prove t1a.v.er o .. ba.nco 
corrente do pniz. 'infdngido um artigo do decreto de sua or.;. 

0 5R. FRANCISCO frLICERIO - Qttal à Él gan!sação. . . .. .. . .. 
mOt\da corrente 1 E não é e ~ta. só a. obriga.c;ão a. qpe o .Ba~ 

o sa. o1:rrcré.\ _As notas do Thesouro . da Repu'•lica. se tem furtado. Aht esta. o ar. 
tigo 9 I do decreto que também rião n ciim:.. 

O SR.. FaANcri!co GLicERIO- Mas V. Ex. pr do: .. . .. ~ J 
disse que não ba moe•la Jo Thesou.ro. Art. 9." o Bu.nco daRepublica.~os,Estados 

O Sa. OITICICA -Eu esperava. a objecçln, trnldo~ do Bra1jl ~Prá. o agente ftna.rtceiro.do 
Sr. pre8ile11ttl ;o honr.do depnt11do por· :Sâ.o• do Estii.üo. dentro e fóra. do pa.iz •. na.s tÔn_dl· 
Paulo é ar·gum. ntalior ·pmerito e não lhe po- c;àell que, de a<JOOrt.!o com elle, est.ipwar o go
dia escap ·l' e:;ta. objecçã.o que ~code log(.) 11 veroo. 
primei1·n parte da minha. ~·rgumimt~çã.o. o l:ill.veré.neste plllz quêrn poss.1. aftJrmar~ ou 
.;!~c,~eto ioupuz t\o Bar·co.•.l.a Republica. .o re·- ,11:ilo men.:>s ttllt:>ga.r·, qoe o Banco da H._épubti~ 
ga.t~ ôo pa.p •1-mpeda,do Estado; lo){o (;>Ste P••· tenhil. t<ldo agente do governo, dentro ou fóra 
pel-r'qoaolii .P(•rtence ~o banco, c1esde n p1·inci- lo -paiz f • . . . 
pio \llis suas op,ràçoo:;; ~ pc>r·ta.nto não ha vi< o . O que eu sei, é que o bo.n90. tem tlrlo o ~.h&o 
tn. . i~ moeria Je~ral para a con ver;ã.o de nota:. ~c;lUru J)or suc.,ursa I, carregauoll'-.0 este .ás· cos- · 
aô pórtador e à Vittá. . . tas e CODCeolenrto-Jbe t01l& ·sorte de favores · 

tJM .SR. DEPUTADO _ Como podia ãlle res- po~siveis é Hmigioaveis. Pódeói~se cátalO.: . 
g.~r estes fa vures: . . . 

gata.d . · 1.0 ROOI:lbeU o curso forÇádo para. ás suÜ 
O Sa, Orricici ~ Eti resjlondó â. ÓbjecÇão: uot .. s a.tiu:oivameute como provei.. . . 

Por iSSo mesruo é que 6 ar·t. · 7• estabelece o 2.• .Emlttiti o triplo 50bre ouro~ sem retíriír 
prazo dé Cinco íil:irios pará fazer-se a reti- o pavet-mi:ledà. do .Estado.. . . ; . '. · . . . ·:... 
racia rh•s riotils rio Tlie ôitró. . . 3.• o ... u, c<imo sen,o ca-pital de outros. ban~ 

Senhores; 6 tegi.men éSia.belecidó peià. lei de · ·•IS~ca pit".,l q~e adquj_t'iu p_agan!l~ e.lt! .notas . 
1888, &S3entâva no e-tudo cri érioso da si· IH suas emissões, P ' ~'"d. o fim de <tUg'mentB,Jt .2 
~<1-t;~_ do. ~\lZ e ,. '1:~va.: a. p~~gem d~ C\)r- hl.:ltro que.es~n vl\ no, .The~.~ro~, l;l.!lceitap.o1Q a. .. .. . 
S() rdri;ado aconv~~Qda. noça em· spec1e rn. · r\~po onsab•lidade das notas paral em1ttir ··o . ... _.:·1 
~l .ica.;. l'ra um reg.inen de trárisiçilO, em. que tr·!plo. . . . . . .. ... . ~ :. . . I se ~rriiittê a ooiiver.-ào da nota. bane., ria. t'm 4.• .Encarregou-se· de r WJber cheques .eii?- · . . 
p"'p:l~íriued& . dQ esi~do,. chaina.do !>ira estt! our·odos impo-tos adu~neiros que el'áll\;~fll~ . ' 
e1fei~mo~da ccirrente.,.:..; tr;:ça.ram•se I'<'~r- ! s oo Thes· uro, mio r~colhEmdo o ouro receb1do 
pàrà. ir sendo retirado gradualmente este ctlin o pa,~arn,eiito ~_esse_ i:iur<j~ . . . ,~ - ~:;:;·· ., .· 
papel, valorisado taoto mais qiiarioo l!ienor 5. o RetirOU ouro de sen JlroP!"O 'J.a'SÜ'O . 
era. a sua exi~tericia n!i. cir•,ulà.çãi:> e stibSt1- Am depoSito para sobrê ellê êi!l~Wr Q, í!,ipf.c~f 
tuido pouco a JlC)lico pelo atiro até a sua com· obrigando-se entregar esse emprest1mô ,em: 
pleta extin :çãci, sem abalos~. s~m sorpreza., do ~mbia,~s que .nã.o .cumpriu, da data do. em-· . 

· 'ÇlodoD,!i.tiJI".8.1Pelo .qualessapassa.gemdeum pr~$tlqJo .at~. a.gor:a, "'· ., ,,.,: , :: .. \; " ·~ \~~ . . 
·· a.o outro. regimen deve ser fei~. A prova.· da 6. o Levou o gov.erno ._ a, .rem~tter .. o opro:. · 

sabedoria CO!Jl que es•a. lei .foj ehbor~da ê ·1ne e;;t!\ra .. ~.o !·.l~!!flur.o. P~!l- ~·.~~~.opa.?·'·~;a. . 
qiie; ÍIO Iri~ijieilto 1111. sua. exeeti~ó~ OJliiJ)e,l,, •111& Ia se !fiê ti lirli!Se um ~recfoto, jJOr ,onde,,po.:. 
i:IiÓt!ua do f!Sf.Mô c'ibgou á6 p'tl.-rao óÚro é itte •P.s~e 5at~c.ir n desco~rtn, tri!i e·n:·ro , J*a·~ o. . ·.: . 
éi ·i déii-O 'por cauSas oiirrnsiÍ. iietua.r ná. cir- iPlÍZ a situa<'"" men·os ~autajgs1 de ~r: r~·pet::·,. 
ciilát;;âd · · 1iola a opet·;.,.__._, ;'do Iicl.sso ageli~ ém I::'ÕÍL~· .' 

· · .Jt tír·àva: i~ mente de · ·üe é este o regil:íien lr~E. :;..... 'a·'···is;' ... · 
0

_.
0 
__ ttos' • . - . J.:· ·:v'·'~·:....a· ··' .h ~-....":.:;:z---,- ""qu: .ua" .· :_·.~!-i,'t_ ::. •to ao :Banca dâ Ré:Pü~lí~é ~tie· d aeerew ...... ,_ -· x .. ::.:. w. ;:; ..... -
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'.não viéram ao conhecimento do paiz, de que 
Sei"CIDOS s&b"dL>teS lrlliÍS tur!le, 
· E os nobres 1ieputado~. clamam q11e deve

mos nos tiue!·tar do predominio do inglez; 
entretanto ex:ptizemo-nos ja, rar·a. f<1vorecer a. 

. . ·esse uanco de emi~:;ão, aquell • que mais fa
vores a\ nda. precisa, a receoor eni re;; po~ta a 
uma operacãu 1Jroposta pelo governo, que a. 

. oper"ção era menos regular, que o ouro alli 
. depositado tiuh<1 tlm ruais a.p[Jlic.wel, o p;•g,L
. meúto dos co'l'lpromissos da D<~çil.o brazileira, 
do qlJ.e essa.oper-.Lção it·regu l ,r, pOS:;i Vl:ll tle 

·. de~:>falcarod<:!posito para a garantill. do cre
. dito nacional. · 

0 s·a. CASIMIRO JU!iiOR- Quando foi isso? 
O SR. OITictcA-No miuisterio Araripe ou 

no mirtisterio Lucena : contun:ILJm-se tLJtto os 
dous nos despropos1tos na ge~tf:'!) da .f"azellda 
publica ~ua não é ;·o~sivel distinguir o. re~
poosa.bllidade de cada um. 

0 Sa. ALFREDO BARBOSA-E' a firma, 

demno, apenas assignalo o racto. V. Ex. bem 
s11ba que embora as <q.Jolice~ e:otc:jam no The
souro, o pape I não é ouro . 

o $R. lJITICJCA - Não era essa a theoria. 
do mtni~tro da. f~zt:nda que governou com 
v. Ex • r u po,;so coudernna.t· a o pere1ção e 
coudemno -a~ .. 

0 SR. F. GLICERIO -Si condemna confessa 
a verdade do que eu disse • 

O S&. OlTICICA - ••• porque jâ. disse e re~ 
pit,): ent~:odn que u ministro da fuzenda. jâ. 
dl:lvia ter vtn•lido essas ap.•lices ~ repor 
our1) do llep~·siLo uos cofres publioos . 

Mas a verd<~de que não póde ser contes
tada, é que o govet"Oo n 10 distra!tiu es;;e ouro 
para a.;udir a dt:~~·ela, não o - consumiu. 
Exbtem uo Tuesouro ~o.ouo:uOOS em ouro, 
40.110\);QOO$ em apolices; faltam apenas 
14.000:00'·$; mas e :o;a falta foi commet
lid,~ just<11ueute em favur ao Banco da 
lte~ubli(M qu·~ não pó te absolutamente ac

O. SR •. BEVILAQUA-Por abi v. Ex póde cu:;.ar o governo d" um facto de que elle se 
· d' (R ) aproveitou pat·a em ttir notas sobre o triplo 

dar qu~ não llll·que ,;e lhe Iga. i.•o dessa. ~omm•1, o que b<L::.tariapa.ra. o liquit!a.r, 
O SR. OITICICA-Ainda ~té hoje. Sr •. pre- como em 1875 s" deu eom o Banco Mau••, por 

sidente,() BHnru da R.-publica não cumpriu fa.tta. de L'urnpl'irnento de cambir,es eru quantia 
esta rastricta. obt•igacã.o •te ter o seu ag-e1lte muito mferior. 
'na. Euro.pa, e não cumpriu pot·que jã. uãu Sr. prestdeute, deixo d~ parte estas consi
. tintia.· cavit;1) dii!pooivel, pr·ec!san•lo pellir derações gei'>teS, e vou satí~fazer <tO:S desej•JS 
ao Tbesouro qne remettesse o seu ouro para. do nu!Jre d··putado pot· ::;. Pa.ulo que quer a 
eobt'ir 0 seu credito. discussão fr-auea ~Oh1·e o e~tado do Bar1cO da 

Eu admiro a justiça com que se pretende R.eput;li~:a, exigiu lo rormalmentf'l que eu dis
aCt'U><ar o govt:!r·no, em nome dos dirdtos do cuta. os b11 lanços deste t>aoco. Devo dizer que 
Banco •la Rep!tblica que se levantam ne~ta ,.. 
~. , por ter·eue distr<:~hi !o os la~tros em ouro S. Ex:. 1ez mal am provoc1lr·me para. a ana-

d ly~e do balanço do Bnneo da Repllbliea. Vou 
pertencentes ao banco e epo~itados JJas arcas provar qu~ si ha iubtiruil,;ào púr causa da qual 
puhlicas. E' nece~sario que s~ dig•• com fran- se d~va razer a encarnpação é ce•·tamt-nte 
qULlza a este paiz que o governo mio d'stra.hin · 1 llm real-destes lastro~ em S•·u .f"a vor, nã'' os o B •DCo da fiepablwa., p··rque e !e é o arrni

- gas· tou ·para as ne .. cessidltrles dil ~ua despez:t. nador do Thesouro Pul1!ico, pc.r,,ue elle é a 
cau;;a ~:fficiente tia no~;;a ruiua .financo~íra. ••• 

.. (} SR. CAsiMI:B.o JUNIOR-Ninguem disse 0 Sr>. F. GLICERio _ Não apoiado. 
isso. 
'O S:a.. OITICICA-0 nobre deputado por S. O SR. OrTrcr~A - •.. que põde .·ir se aggra--

d vaodo ao ponto de não podet'mos pagar· os 
Pa.nlo isse-o~ juros d .... no,sa divi•la ex:tet·na, e que jà che-
' ó SR.· FRANCISCO GLICERIO-V. Ex. contPSta. gou <:10 pontu decoUocal'-!lOS na p05ição menos 
que o governo tenha. u~ado destes l~tros ~ pr. spe•·a. ae nm deve1lor que contrahe;_ nas 
• ·o S_R. Ori'IOICE .... Em seu favor, contesto. condições que a Ca.1uara sabe, o ernprEJstimo de 

um m Ihào sterlino. · 
. O Sa. FaANC•SCO GLICE:B.Io-V. Ex:. con-

tesl1• qoe O lfOVerno COIDIJrOU apolices com OS 0 SR. CA.:;SIANO DO NASCIMENTO- Que 
la:.tros em ouro'' . muila gente (Jtl<tlifioou de r~port. · 
··o ~R. OITJCICA-Ml\S ::~s apolices estão ia O SR. F. '.íLrcERIO- O nobre deputado 

no·'fhesouro·e ~ãocapital qne vale hoje mais e::;ta 1uuito pes~irnbta; o paiz não está nesta. 
do que· o ouro do deposito. ·· vespe1-a de rUina.. · 

O SR·. FRA.NcHco. GucERio-Mas utilisou. O SR. OlTICJ,CA- Está enganado o nob!e 

I 
deputado; attrlbue-me J•hr,se qu ... ea nao 

O SR, OITICICA.-E !JOrqne V,. ~· ha. de proferi. F:u estou animano uo desejo sincero 
condem?<~ e~ta ope1·açau que f01 fE:lta. com .a de ver a minba. patr·ia. entrar no regiinen: 
co-pa~helpaçao de v. Ex. ~ . I rr<lMO e real da. prosperict;·de. Estou assom;. 
9~---F~CISCO GLICE&IO- Eu não con- !>fado, poréw, pelos escandalos e p~los abusos 

:. :·.·· 
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cbculo que a Re('ublica pó.le otrerecer '"m nob1·e deputa·1o. · : . 
commettidos. e aterro1i:>,,do dea.nte do espe-1 O SR. F~<ANC!SCO GLICEB.JO - Serà para o 

tem~o, mais ou .;ne~os le>ngo, de fa_~e; aquillo . o SR. o:TICICA-Serà.. eatretanto, n f;~.U~ot _· . 
qu-• .L monarc~l.L nao fez num pe1 10 lo da 60 ela., 11 rUllla. porque 0 BanCI• da R.epnbhof!o .. · 
anoos; é para 1:>to que ch;l mo ooJJstaatemeate ta.beou cleS<Ie 0 'priucipio 0 r.--gimen de~ emissão . • 
a attençli.o ·los nobres rle i'Ut>~ dlls. _ bancaria.; é ')OI'•l!le, rlesgraçadamente, a su~ . 

S. Rx. disse que a R.epubllca nan dev:e cal'teira. não' supp~>rb 0 seu p1•ss·vo: é por
voltar. ao eu~o força lo que . a monarchla QUI! desgr:•Q1\•laa1eote, <tintla.~tproveitan ·io-se 
repelh~ por 60 ao nos; . eu d1~o·llle que_ a 150 o/'' dos titulos d.~ su·L carteira., o banco nã.G 
R.c·p:\bh~'\ deve ter o max1mo cmi.lado em nao I pude•·á P~"'ur nem a sua divida ao Thezouro 
se•· 0~~r1~da. a filZer ••mn ~ol':;:a q11e a ~o:- publiro. 0 

narcb1a nun~ fez desde ,\ llldep?~deUcla.. , Vou provai-o · · 
f1) lfar um d1a ao pagamento d 1 d1v1da ex-
tara~ .. - ~:ntretaut\l, a subsistir o d~ficit de O _sa. FRANCISCO GLICERlo- Ha. de ser 
116.000:000$. ba de falt1tr fatllmeota ; si não difficd. 
me>dili.<Nr e. taxa r.amltinl acima de 10 d por o Sa. OrTJCICA.- E' causa facil e V. Ex. 
J$. não h~ <HU'O po~ivel para quE'I o Brazil vai vêr. 
po~sa._ s .tidazer . uos seus compromissos no E~tud;•udo os balanços do Banco da R-epu-
ext<mor. bliC'\, eu eucon•ro desde logo o seg•tinte raeto 

Sr. pr~iflen1e, eu estou mnis prevenido do accusado eloquentern~ute p~los all-"ai'ÍSmos. 
que os nobres dP.putados suppunham t>\lvez. O;; balanços olo Banco da. Republica, cmn,•a
Eu vim hoje para a sa-sii.o sabenrlo to•los, rados, apl'eSe11tam um excesso da su:~. emissão 
Sr. pre,.idente, p_.,rqne eu o dizia. fl':tnCSl.mRnte, ;L]em dos lastros sobr11 que elle podia emit
que não falbn~a, que me aguardava P ra tir e facultados peh\ lai ria sua. orga.nisaçã.~; 
estudar o substitutivo, que espera\'a fos:>e qt~ero dizer : a. em;s~ão do B;loc •. d1\ Repu- . 
a.p1·esentn.do nestn sessão. bltca e~ta :lUgm11ntu.da, contra a let, _no valor 

L..mllrei-me de trazer diversos h:tlanQOS do de 44 mil cont<l'i, que estão e:n c1rcul Qão 
Banc:o rla · Republioa ; peçn de:o~rle logo aos sem go.rantia uenhuma. será. verda\le is~ ~ 
nob•·es rlepnta·l(l;\ que não flig":lffi !]Ue eu "OD~ pelos lJalauços, é. . ' . 
tinüo "· camp . nh L de díft'amação contm o POde ser que os balanços esteJam orgam- . 
Bauco da Repnhlica . sa;los ele maoio que ese;1pem a oomprP.be~ 

O SR. F"'A.NClSCO GLICEB.IO _Eu não di-ae de toJ.os os homeus que (~Sturbm e~h q~es~ 
... ""' tão com cnid:~do; mas o qu~ é ve~da.p-e _ê 

isso. que os balaoç<M a.ccus,tm uma ctrculaçao ,ac~-
0 Sn.. OrTtcicA- Não foi V. Ex., mas ma da permittidll. por lei uo valor Je 441 rml 

houva quem o •1issesse. A e1mpan_h·t rlc de~c~e- contos. 1 · 
dito do Banco tia RepubliC't esta sendo fe1ti\ O SR.. FRANCISCO Gr.tCEP..IO - Não /COD• 
·por elle.' flesde qoe se or~nisou. Já." provei seg uict assu8 tar-nus. 
por divoersa.; v~zes ; Alle é o unicG colp,tdo , 
do d.;>SCI:' .. dito a que ch9:!oU, E 11 prova disto O SR. OITICICA.- V. Ex. acha pollCOI ~ 
nós a temos ho.ie : quaodo a comrnissão de Vamos á pr·ova : / · 
orç:-~rr.eDtn propõe, em nome d ·,. Sl! lvaçãn pu- Quem an.olysa O$ balanços do banco i chega 
bllc1, m;edidas IJne tendem a. valoris:tr o meio á conclusão de qne este, alérn da. emts~oao . 
circul11nte, · r.s Srs. dP.p·ttado~ ap;WOI'>\m-se sobre caml!ia.es, que não pagou. tc,m mais em 
immediatamen te pela. vi·la tio banro. os j or- circulaçãO I~ q ua.otu~ r la « a 5:) mil contO:s, SP;ffi 
ria.es veem cheios de ::rtigos em que se diz garantia alg_u1.~1a, além oie to•~~~o a. peraus
CJIIe a oncarnpal}ão ,;, a liqnirla.l}ãrJ immAdia.ta são; que lhe e tacult;tda,_ por bt, de ~c ·9rilo 
do Baor.o da R.~-publica.; C!'lmo si a retirada com os seus lastr-cn. Tenho em mlío ~'lDCO 

· da. J"Aspousabiliclade de 277 mil contos d-~ b,~lançns do banco, public:.td~ no Jrfma.l_do 
pa.c;sivo, aproveitlmdo-se unie.'l.ment ·• u~ Commer~io e corresoondeotes as dàta~ ile Jtl
a.ctivn de 128 mil rontos de lastro; como Sl lho de ISUI, setembro de 1891 e abri!, ,jlllho 
esta resp,.nsa.hilida.de qtte se retira ao Bllnco e agosto t1e 1892. . : ,. 
da Repnlllica. fosSA urn motivo de ruioa., E:mmioa.do o:balanço de JUlho de 1891, ve.
uma razão p:~ra a fl\llench rle a.lgnem. Pois rificà-ss q•te rleile collstam as segui~ttlS pa.r· 
ea devo a. alguem m mil coutos; tenho cellassobr" a. emisi:!ão : · j 
para )Xlga.r e..;ses m mil contos arenas 
128 mil ·, tenhc. a. desco.berto perto de 150 Notns teeebul~s pa~ " circul:>çi2 .. • ·• 185. 7,68:5'10$000 

· · h· Notas n. receber P"•& n. l!llbstitwça.o das · ' mil con (os ; hn. quem me tire A. r~spoos:t . 1- do Bmco.~ ·<lo Bruil . . ......... , •• .. so.ooo:oo •$000 
Jid,•de •leesa qm•ntía ,, llo>scoberto, e eu devo ll3 •. 7ó8:ã70.0l0 
julJI1U'·M" al't'llinmtll por ist~ ~ . . 

oS& MoP.AES BA.&Ros - Isto El irres.;on- Quer dizer : o Banco r~beu da. cana . da. . 
dlvel. ' ' · , amortisa.çãô para. pOr eDi etrculação ate es~ 

e-ra v.v 92 • 
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d~ ta 185.768:537$000 ; atirou-as nfl. cÍJ'Cula
ção e o "eu p ·~~ivo nc.;usa e~ta P'·!Cella. 

Além de·,b .J><tt'Ce lla, ernittid :t pelo bnnco·. 
ha na cireuln ção <~inci.a ns 11( t:u; emittirbt~ 
pelo Banco do lirazil, 11 1'1 va lO!' de 50 mil 
contos e que el le le111 obrigação dE> retír"r 
da l'ircuhição t;m virtude do compromisso 
quA assumiu qu:.~nrlo comprou o ,on:·o e o di
reito de ellii8são deste banco, a lim de go1ar 
do direito de emíttir no triplo deste ou'ro. 

Si nós somm:•rmos as duas parcA!las dest <· 
activo, as notas emitlidas ua c írculai;ão, e as 
notHs à rec.<ber pa ra substituit;ão da~ ·do 
B<~nco do I:lra zíl, teremos a. s .•mrna tota l 
d<=' 235.768: f>70$0JO , acima discrimí nada. 

V eriticando !>S depo-:;itos que demm ra.zão a 
esta emissão,encoutrarerLos (l ê) : 

Ouro ........ .... .. , . .. . . 
que elevado ao triplo. 

dnrão ........ . ....... . 
Apolices .............. .. 

prefazendo o total de .. 

60 757; 091$080 
3 

!82 27l : ?73~2 w 
53 . 500: oon$ooo 

23'í. 771: 273S2i0 

Justamente o vnlor do activo e do passivo 
da emissão feita pelo Banco da. l{epublica, 
de notas suas pt·oprias e dos bancos com os 
quaes se fusi onou . 

Esta embsão f!Orresponde às S<~g-uintes par·
cellas, tamberri con~t:.mtes do b<<lauço e fe1ta~ 
pelos: 

B•11co d" Republica .... 13~.2Hi'57o ··ooo 
Dit1) rumiss·)r do Sul. .. 3.500:00I·$O·JO 
Dito Nac10na l. .. .. • .. .. 5n: O·J:OII ..• 000 
Dito do Brazil.......... 5 •.00J:000$UOv 

----- 235. 738:5'70~000 

Convem notar CJile a emissão do R•nco da 
RefJUIJJiC:\ no valor <ie 132.2:l8 :C,70$000 cor·
r esp •nrle, Hegnndo es te IJalanço, co•nbina lo 
com o de 30 de ~et••ll • hr·o e W>~tt o deposito em 
ouro no valor dtl 60.757:091$0U:l, a:s segui11te~ 
emb:sões : 

Bancn dos Estarl os Uni
~ 1S, e:u:ssãu de n.p .)-
llces .............. . . 50.000:000$000 

Dito dn. ReJ,ubitc ·l. e ·~Jis
sã:) e~n out·o rt•> tt·ip lo 
da dHferen~;a entre 
60 . 757:0J t$ d ., Ba nc o 
da Repu b I i c a.· e 

. 50.000:000~ rle ouro 
adfJ.uiridn diJS Banc os 
do Grazil e Naci-onal 
ou iv. i57:0íJO.)J.JO ... .. 32.2'!1:000$000 

Terço doS B:rnc ... ,s Nacio. 
ual e do Bpzil.., .... 50 ooo:ooo.;ooo 

- ---- - 132.2'1:000$000 

No balanco de . sctembr·o de 189 ! encon
tran1-se dbcJ·imiu<l d,t:s torta:; a~ parc:ellat~ d:1s . 
e!lliti~ões, · no pa"'SJ vo, ~ommando as notas 
euttr.·gue~ pel:i C"ix" de il: IJJ o r t iz ação 
22i.t:41 o.-(10$, ']11 8, c11rn as nota.~ doBnn<.:o do 
Braül em sulJ:stit11içii.o H que nã.o tip:urarn ue8te 
numero, montam a Z77.04l:Ouú$000 . 

No aetivo figura a emissão com as se
guiutet~ parcel!,,t:>: 

Not1s· recebida• da Caixa de Amorti-
za·ã> ee111 c1roulação .............. .. 227,04 1:191$247 

Pa.rn. subst.iluição das do B:~nco do 
B1·az• l ..... ...... .. . _ .. . . .. ...... ·.· .. .. 50 . 000.000$000 

que elevem a circubçãodo Banco a .. 277 .OL:270$000 

Correspomlent~s aos depoútos em lastro 
ouro: 

Bnnco dos Es tad 'os 
Un:do~ ............ ... . 

Bl'lnco N :tcinnal . . ... , . . . 
B·.nco d 1 Hrizll ... ... . 
Banco da Republica .. . 

6.334:960~000 
2).0 0:0 0.;0 )0 
2 •. OOJ:OOO 000 
iS i7J:400~000 

74.514;090$000 
3 

Subre que foi emittido 
o triplo ........ . .... · .. 223.542:270,~000 

que com o las tro em 
apo!ices.............. 53.500:000,;000 

------ 2i7 . 042: 2~ü;i00 

Vê-se por este balanço que o Banco d:1 Re
publica, emittiJJdo ~27 .041:000$, l1avia. com
pletado toda. a sua emissã.o correspondente ao 
l<l.stro, o qual só o ftntorisav a a completar o 
triplo de 74.514:000$ em ouro com a sub
s tituiç~.o das notas do Banco do BC'azil por 
nota:; SUHS. 

Et:JqtH1nto as nota.sdo Banco do Br~zil esti
v ·ssem na. circulaç.ão, estas r-epre~ent, vamo 
cornp!Arn<"nto de toda a embsão do Banco da 
Republi··a, SPnrlo .227 .0UO:OUO$ em uotas 

>' U:.t:; e 50.000:000$ em nota,; elo Banco do 
Bra zil, a snb,.titnir·, desapparecendo comple
t:~n,ente ·l a. eir· ulação. 

Tomemos .o ha.lanço de abril de 1892 e alli 
ve!'err:o~ rnnrb1rl\!Ja cifra d>\. ernis~ão, elevaJia 
esta a277.042:27rJ$ em uotas er1tre;rues pela 
~ ~ilixa, de Att1ortisacão e co :Te~' "'ndent1•S ao 
1ne..;mo Jnstro de · 74.514 :()90$ em ouro ·e 
5:~.500 :000$ em a po!ices. 

l~n t r·et:w to, no ;wti v o fignra ai nda. a paP
cell.t -ll<•t:~s n snhstituir· do Banco elo Brazil e 
n~>ta~ res~at"rl"s rio mchmo hanco, tn inrpol'
tuncia de 50.000:000$, !Jnn11citi l,,.t,. var
,,el Lt. já C:evia. te!' cl ,sat>Píli'(~Ci !o rlo balanço, 
corno des:rpp:~r·e1:eu a, ref0rente a ~ubstituição 
dns not:~s do K ' nco Nacion:,J. 

Lteconst1tumclo n. c:-.r teira de ernis~'io fl ap~ 
plic:tudo no baranço :}e abl'il de 180<' o mesmo 
PI'OCe.:;so feito CUill os d0 sotern i.l!'Oêt ,julho ue 
1891, chegaretnos .ao seg"Jinte resultado: 

Secção de e•nissão ..................... 277 ,Q!•2:270$000 
Notas a substituir do Ban~o do Brazil. 4 L449: 100$000 

32i.4ü2: 2~0SOOO 

DAixo de mencionar a parcPll a qu~ figurt~ 
no ncti v o c• ·!li O rA,:g:: te d:1s notas do B>tnco do 
iir·nzil e qn e não sei como lignrnrn no 
a trvo. snpp11n<lo-:~ Q halnn .;ó tlíreitodo banco 
a receber: são 5. 550:000$000. 
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Esta ériilsS&o ·se distribue pelas paroellas : •le motio a suppor-se com o riireito de vir-
P ·di r ''Qje ao 'ougre:;so Nilc;on d qne ore:.. 
construa e vA o I he:~ouro ·êm sO.·corN deHe 
• hlllllo-lht~ 100. 1.00:"00$ e1 11 ap •lice~, e ga- / 
ranli:t par·a ll<U empresti1110 ex terno de 

Not•s recebid;ss da Ca.i.xa de Amorti-
ral)io . . ....... . ... . ............ . ..... 'l:T7 .012:270$(100 

e ·n-óhs a !iubs ti 'uir d Bane • d <> Bn zU · .. 
'e ain·da. ·;,m 'circU!açi.o, 'p'urt•hto .... 44.44 .1:93l$000 

Somms..nào ••••••· $2L-,~-,2JD-. soc;; lOO.UOO:OOO$, e•]Uivalewlo a 200.00u;OOll$ a 
somma dos favore~ pedidos, ma.is do que todó 

Sendo os depositas do Thesouro: o seu capita 1 ~ 
Sr. pr 'tiideute, permittam-me os nobrés 

tieputldos que lhe:; d!g-d.: não p· 1d~ ~ompre:
henrl ·r \)4:\m 'l meCi~msmo_ co:n flleto da r <Jor- ·. 
l{anisa~ão por S'i. Exs. !Jr·ctte,_tdid.l com essa 
e "'s"ào de upoiJc~s, pnr um lado, •le empre~~ 
ti uo t:xterno com a garant ia. •lo governo, IJOI' 
Ollli'O. 1'0 .o este ffi ••C~tUÍSIIlQ ha d~ Vir• ffi •lllor 
le~ .. n\·olvirlo no snb~titl!tivo tão aonun•·iado 

.., tiio rlern wndo. eu m~ a~uan1o para. dis
··util-o COill mat. conh~· ·imento do pln.no . 

Apnliees . . ........ ...... ; ..S.óOU:OOO$(Xio 
Ouro, ~,.tei! La e quatro 

m_i\ qui!)henl·lS e qüa.-
torJa c •nt ·~ e n •venta 
_mil réi~ . que l!:evad o 
&o triplo, ............ 223. i~2;270l000 277 .O~l!·270.)000 

~Multa um~ dllferanç:t na. cirCIIfaÇà•l 
a........... .. .. . . . .•. .. •. . .. ... . ... u. í~U:o -o~ooo 

correspondente ás notns •lo 81m··o do Bra?.il, 
que d"'verarn estur substitui•llls e elimln •d•~~ 
da circulac§o pHra poder o Banco du. RejJU
blica. ;-.ttinidr· ao maximo da eu1i&ão rt 
277.042:01JO$.corr·espondente a11seu lnst•o ,J, 
a.po ltces 53. 500 : UOO$ c ou r· o 7 4 . õ14 : O..IU$ el·~-
viU! o -ao t1·i {.llu. . 

'O mesmo oiJ~ervo uo b:'·laoço dtJ julho dt> 
1892, com as mesmas parct~llal!. 
. No balunço de agusto ultimo. a cir,·a. tota l 

da. emissão -~ ·a mllsnl:l, ·co1n um~o pequeth~ al
té'ração, Q•ié :em na•la modillca. '8. ; · r~uultmt:.
çã.O: diminuiu a parcella .;;...Nut 'S a snhstitmr 
~ e ·aüjfml!otoo a pareella.- Notas SU>J~ti· 
taid:us = ·'lia se_:uiote proporção: 

&Lanço em 30 de julho ue lts9~: 

Parr.ce-me l"nh·etanto qnA os mP.us honra.· 
los oolle!l'ns tomar;un-M de optirn\:süuo por 

e:~s:• reorg<WIS!Ição, pnodo um poueo tle parte 
u •JUI! se .la. no re~irueu das emiS:~Oe~ ba.nca
r•las, no qu oi imn.giuam F.tZer tmtNr o nOSl!O 
h •llCO .. mi:-:101' q Ul'l, Ut•S<le 8 orioram, ra lseou e 
·1~s··onhElf!en e,te :.y:slema.., itn~JO~ivel de ad
•)P~•r hoj.• vor .. ue • 

Sr·. presi lentH, o sy\'.tP.ma de bancos de 
'lmis~ão foi definido per·feit:•meote por Na. po
leâo 1 n<tS linha:~ .til·igi<tus em carta d . t tda 
·le L>t~>ken, ao se.! miubtro Mt1l1en, em 15 de 
·ll·<ÍO tle 1810: cU que deveis dicer aó g-over
•md~or dn t<l\'lCO e <•118 t-egentes é que e!les 
I<! Vo:lm e~crever em 1.-ttra~ de ouro, Du logar 

Nô~ 'a ili.hs\huir do B·•nco d o "BràZil. ·44 4\9:~'10;llOO I e s•w.• r~unille-;, as seg11mtes pahi.Vr-d.S: 
Ré'sga'il d'e ll~'tas do B:illco d~ Brull.. ~ 55.l:Ob'$00'! •Juu.J é o tiut •Jo Kan..:o tle Franç o 1 Oe~contar. 

·s·omniando.-. .... .• t'io.-oJO:ooosooo u~ creo!itos de todas as casas de cummercio a. 
4 pol' cento. ,. 

Baiam;oJem 3Í de agosto de 1892: 
No~ ·;. substituir do B•nc >do Br3>ll.. -t-U·li0:2t03000 
Nolauubslituiilas d o &u.co do Bruü.. .>.57\l:7.0fi00 

O SR.. CAsiMJ.R.O JUNIOR.::.. . S. Ex. nãó 
,, ppliC· o e:>t.<s pt·iocipioi; â. wateria e'm d!S;.. 
··us:são. 

o :;a. OITICICA ~ Si eu· não prortuzi atnlla. 
· ~ minha argu .. ~:~ubn;áo. aowo \' . ~~.t. diz qu9 

1 .A differénça. é . de 29:.000$ de notas sub-· ·u a.,.ptiqü i m·•l estes pr-incipio.;~ 
,.· stituidas-, qne estão em circulavão, a léu• sr. presi !ent9. o Ba.uco (J;, l<eJillblicà n_ã"ó 

50.1)JO:O." 

das permitbdas ao Banco da Re-pullliea. Vt!la •e •lestn10n nuuca a de:sc-mtar eft'.·ito:> com
lei ·e -de liCCOrdó com os SbUS ln~tr<>S, Stlrll ga- nwrc:ae, na pr .• ça.; e !ligo que não :0 fez 
ran'ti<~ a!~ntna e e!le t~:; esta re.:;gntaudo ua 1i111·qu · na. sn.'• C;~.•·ter .. ~~ ti . 01'a qu .~i iuvãriá:~ 
pr·•por'l;ào que lhe perrruttetll ::;ua~ pu:sse.s, velr11ent~ a me~ma v·erba quântó aos valor·éS 
quando nem unia n .. ta lue er" pe'rruittHa s"'" : .J •· o~il--lln~. , · .. 
rêtirar $las ·da ~ircula.ção-, porque o exces·~ . ·O ineca.ni•mo da.s emissõ~s .é c·onhecido . é 
esta c._impletamente á d!Íl;cobet·to, não tem peço licença é. Ca.mara ~ara erpór'e_lil br~ves 
ga.n.ntta. ~>lguroa... · . . _ : traços como as o)era.c;ces se fazem, umcar 
· Agora, Sr·. ·J.Irésldente-, vou otrerecer ao.· · .me_nte para. melliur exp&r o meu -pensa- . 

no!ll'<c1S .depntatlo,; outru pouto a Stll' 'conside- . m .. nto. . . . , · · ~ 
radu : quanto d ve o B1LnCo d~~ ltepublicà uo : Quando ·o ba.nco de emi são se crinsti~ 
Tile~ou • o; •1uern dize•·, Q•1ánto tern cu~:atlo ~· · 'tue, pa.rte rlo seu ca~ital é. applic •do ao 
T·hcsouro PtíiJiioo esta (Janco p01' .. eau~a 11~ ·q_ue se chama - hú;tro · da em.issão ~ ~-é 
quid se pl'Ojlot•m provid.,.nci li cuergicas eui · guardado uas . arc<i~ do The.sou:ru ou. no.s 
oome da S:•lvação -vublic : l . · col'r~ do banco. conforme o regimen à 

Quatltfl tem c11_~tado ao Thesot~ro Public . que :t léi.o subm;!tte · 
esta 1nistitui~,-ão . que. tem. I!.. seu .cargo_ '!Íl·•:. . . Outra parte é _reservad ~ pa.ra. o oom·eço 
todá a 'emi1isio -do p&pâl~mOOdâ. da ~ubJ.ic81, · _ae suas operações. que são, ném podem dêi-
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· xa.r de ser :·-o descon1o dos eJ!eitos do 
cominercio a prazo curto e a succ··der-~ 
constil.ntemente em virtude deste mesmo 
pra-.o. 

tm·t.is as oreraçõr>S vem um negociante e 
propõe ao 11anco: T •llho esle ouro, não preci8o 

. a~utl, prefiro a::; su,:s n"t~s, porque ~ão mais 
commod<~s par3. conduzir, mttis fa.ce1s de pt->1'· 
mut:l.r coUJ os geoeros rle que pr•,ciso : tro
que~m'o. O banco recebe o ouro e entrega 
suas notas. 

Ow•to nego~iante propõe: Tenho este::; 
effeito,. commerchtei', letras rle ea.milio e 
ont•·as, a 30, 60 ou 90 •.li<JS, mas preciso d., 
diulltliro imrnedhtamente; quer •le~contal-o~1 
O banco acc!lit-• a propu~ta e entrega us notas, 
lev,.ndo a sua. cartdt•a os ell'eitos commer~ 
ciaes otrerecidos. 

Dellt l ·revetiçio do desconto de letras e 
troco de ouro por notM, o banco tira rlinheiro 
para a!! suas operaçOes e p;~ra o s~u lucro. 

No t!m de algum temvo o ban(lo terâ um 
activo parJ. tran~ácQõe~, cun~btaute •le ouro, 
e uma Ci1rteira cornmercia\ l:iem provida de 
atreitos reembuls,.vek; a curto p~uzo." ' 

Si s011revem uma cris:~ e ~ •m esta surze 
. uin panico, os possuidores das notas correm 
ao banco, em vrocura do seu ouro, ,·exigindo 
o cumprimento das vr<)ffiessas de pag-a meu to; 
o I.Janco tem na c;u·teira o on ro par a trocar 
as notas e, em quanto acode ao troco com esse 
ouro. si o panico coutiml.a, o b~nco IDHD la 
redescoutar os ~;eus títulos de carteiN para 
f11z ~r frente a-. e:tigeHcia do troco d:.ts suas 
not-,s. · 

O SR. Oil'iCICA - A.nrolutamente nito; 
nem h•L motivo p11.rH desconriar de.,sa int<1ução 
•lUe V. ~x. me RttJ'ibufl. O fucto conb~c~cido 
é que se organls•Lr.un com1<anhias, um ~r11po 
de ch11ma•los capitalistas tomava &ti a ~çlloe e, 
pouco ter11po depois. vend•a-as ou, qu'\nrlo uão 
as vendi.•, hm ao Banco da ttepublica. e lã as 
dt~positavam. 

O bo.mcr) recebia est1s accões em canção e 
dava. as suas nutas, e p'>r e1<:se moilo, o banco 
da Repu: ·liru atir1ru na. circulação tnda a · :sua 
emi~oão · sobre es~es titulos sem v:.tor, . que 
nada podem em favor do :seu credito compro
mettido. 

UM SR. DEPUTAD9- Como se passou na 
luglaterra e em Franca. 

. O SR. OITICICA - Mas lâ não se auxiliou 
oinguem. 

UM SR.. DEPUTADO- 0 exemplo de outra 
nação não nos serve rle cousa alguma ; ca-
himos nos mesmos erros. 

O SR. llJTICICA -O Banco da. R.epublica. 
emittiu 277.00 1:000$ e tP.m de deposito ti• . 
tu los o o valor d~ 245.000:0uO$. 

UM SR. DEPUTADo:- Está a~orto • 
O Sa. OITlCtnA.- Tem· em carteira~ pAra 

razer face ao :seu passivo todo e ad SU;tS emis
:SÕBS a descoberto dos lastro~·,a.s segouint's 
ll'rc~llas de papd; constam ·do ultimo ba
lanço em 3 d•i ir gosto: 

o lastro do banco serve ne~us occasi~P-s. 
.. mas somtlnte p<tra S1l?PI~mento da. conveJ'o~ito 

. da· nota.. atim de fazer frt!nte á corrid<t 1111e 

Titul·•~ pertencentes ao ba.nco.~ ........ 68.618: ' ()3$745 
Titulog e•n car~eira.... • • • • ... .. . • • . .. 7<!. O ;2:0o:)'f132 

.E ~prestlmos p.>r anuçãa,~ ·e g~rnntirlos, 
ele a b"ncos e cump-tnhtas e por e c a 
firma$ eommerciaes e lndividuaes ••.... {~7 ..lS9:SS587G4 

. ' ~ ,·· 

soffrem ~u;.u; nubs p>tr.L o tr .. co ; no momento ~~6. lli~:92J$571 
em que o panico estiver pa·soorlo, elle re- H<~.a.ll!uem que acradite na soliiez •las ga-
começa a. f11nccionar <·om os atreitos de car- rautias '"!lle -es~s t1tulos p·lssam offere~r'. 
teira e recoustitue o seu lastro. devendo ter o Os nobre~ •IApllta~ios querem sa.her que tt
roaximo cuidado e~u recompot• o seu lustro e tulol' sã.o essP.S ~ São; na. sn't m:dor parte, 
reforçar a sua carteir-~. daquetla~ em prezas que con ressavam ha ponco 

0 qne fez o Banco 1la Raptf,li.ca? tAmpo, nosla..casa. i! pela imprensa; que e,ta-
R.ecebeu o direito de emittir e principiou a riam f 1\irla!;, si o Thesonr·o não lhes tlzes>e 

a.tir Lr n~ cirCllhtçã.o as su"s notas a troco de 0 ernprestimo rte 100. 000:000$; são accoes 
tilulo,; d" co•upanhias em or;?ailisa~ão. rle b:•ncos fu!lda.•los pP.lo BaDI'-o da. k epnl.lica; 
· O r~u!tado é 111uito copliecido; não preciso ~ito acçõAS e de)rantut•es da Comp .. nhia Geral, 
· dizel-a, porque JllU!t•~~ pessoas que m-~ onvem que por um jogo de escripturacão nassaram 
o contJe·:em, muita gente rne8m'> usou do e:x:· para o sen activo do activo do Bri.nCO de Cre
pediente de ganbat• diuheil·o com eUe. dito Popuh<r, que se•·vh de succursal do Banco 
·:O SR.. FRANCISCO GLICERIO- Provavel-· ·da. Republiea.; >ãO acções de <•Utras mUltaS 

mente v. Ex. não se· rerere aos depntaAlos compilnnias e bancos d~ qu·j eram dil'ectores 
pl'ó!!Bntes. · os direetore,; do B>1.nco da Reput.It ::a, que. 

· · a.pós a incorporação de~sas em1.•re1.as, Ollje 
·O SR. _()lTIClCA- Disse os queme ouvem, arruinad••s, s;th!am.dellas -paSS:•Ildo o activo 

e. ·nisso não ha otren:>a. nenhuma porque en de <:ada u•ua para o activo geral do Ba.uco da 
ní9slO.I) ._nod. ia.. usa.r d~ste ex•.,.Jiente. · R bl' r r- epu rca • . - ... " 
' . Ç) S&. FRA.NCl>CO G r..ICERI•1 - 'li. Rx. per- E· o que, Sr. preirldente, ha i! e muito no-
mitta que nem •_te leve eu poss-11. attribuir a. tavel e1n todo isso, o '}Ue . prova a evidencia. 
referencia a mim •. · · . • . · ~ ' até qne pouto chegaram os abusos pi".!.ti~~os 
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naquelle esta.belec•mento, e: primeiro, !]llA fez . O Banco de Franca e resp~i!ado com en
elle tem em cailta ap.m~s a qll3.ntia.lle setu mil t'1u:>ia~m<~, c.om n.rl111ira,.ã.o p<'lo puvo f r-aoct-z, 
c.•otiJS, :.eu lo d~vlldor ~o Ttlt!Mluro de quanti , j>«IO re.zimen qu~ alie i11.stituiu, sa llf'm que 
superior a 60 wil contos de réi$, p<~.t'le em cotn alguns d<J l'~lto:> ; o p<~vo iug\ez não con
ouro ; segundo- fa.1.o que não :~e ob:;erva (·m ,;ente q11e .<.e toqu~ no seu g•·aurle B·IUCO ; 
neulmm paiz r1o munrlo- é . •IUe eU'l tem masporqueYEs.~e respeito relig-ioso qtte esses 
apellaS eru carteir<t 2~.555:000$ de fundo; dons povos t1lem par~~ com os :;eul! b ncos, 
pulllicos, qne, segundo me informam, mas não deve con v .. rteNe para. nós antros em motivo 
sei com se.; urançll, estào hypotll•,cauo.; ;lo ,fe indignação proruo<ht C011tra o uosso banco . 
:a.~.nco do Br:~zil, tendo em letl'>!s hypotheca· ~missor A lnglateJTa. foi salva pelo Bauco 
rias, exactamf'lnte a.•Juellus que estão mes.uo :ti loglatet•t·.~. j!< ·rque no momento de apuro, 
garanti~ p~lo crerlito real, um dliS fim! da qu~~ndo a ilonra cu~ nação iogteza. estava em 
organiz,ção do extiu~to B .•. a -.x. (los E,f:a,fo" j~Jgo, qrw.od" o rt>i pred.sava de lliuheiro P•l'O. 
Uui•Jus do Brazíl, apenas a. q1111Jtia de f,,;,:er face_a luta de honra eii'IJU·!Ilh•,d·• coutra 
157:000$ em u:u ~Hiv-o rle R 6.000:00:>$ de qua.i>i to· lo o c.•ntiL1eote, o governo ín~lt'Z ia. 
pap~l ! o ~ ile qu~rem os nobres •lel'uta•'os qU•l h:,,urir oo B<tnco ue Inglaterra os reenr:sos de 
o goveroo (ut;a 7 Qnerezn que el le iuterveull:o 'lU" precis<\V<l, elevnrlos e . .;:;es ao valor de 29 
00111 o seu c•·e•lito pa.Fc~. s l vaçã., •los iute- 111:lhõal:i da libras. Saib:\ a camara de mais 
resses de ac<lioni:~tns de um banco rlE>stes. um r.,cto. Qnaudo foi d<!cr .. t 1do o curse• for• 
euvolven•lo o ol·el•to do Estadv, :•té l1v.ie r;ado paraa; nnt.•s do &•uco tle Jn~rlat~t·ra 
aci1tia de tod•1 suspeit11, livl'e rh de~crertJto em li97, voze~ aut()f'izarlas 1evant:1ram-se no 
de~tas companhi<t:> t'alliolas ~ Qu•·t·em q11e o ~at·hm~:~uto iu~lez e •l1zialn a Pitt~-~·ó,. ca
goveruo, quao·lo os nu~;so:s titulo:s sã.u o;;ola•lo~ vais a ruraa tl6$tll p:,ir., vó.; atir~is o paiz; na 
no extel"ior· c.•m uma depreciação liUJiet'ÍOr a bancaruta. pelo Clll'Sll f. r·ç ••lo . .• 
~ "I•• và 1.rov.oca.t· 1uuim· -:lesvt\lorisallá<>, \lll- As previsõe:s nli.o se réH.H7~1.ram, senhores
din<lo ao P.Strau)!e•ro lO • .. 000 contos da réis, e por diver:.<ts m.us s occrrrrautes na Ot!Casliio, 
pH•·a empz•estar a. uma iostltuiçã.o que taulo~ rmtt'f:l as 'l'l~tes SC?~ .rescthe" pru<lencüt,o grau
abusos Comtnett~U' dA tino, O cui.Judr> ma.xuno tiO \'li• OCO em Dão 
. Os nobres deputados querem .sa.ber quanto R.\)11Sar do •lir !::ito, que ~e Iha d<tVa, ue uão con
nos tem cu;;taclo o Buuco - d .• ltepuaric·•., s>erteJ• as :-;uas not>~s. 
qu.mto elle tem custado ao Thesonro •lo E e•a ta.l a certeza, que toltos tinham da 
Brazil~ En von dizet'·lhes : a discnssão veio St!Verida.de do proce.1imeoto do:> govl!r11adores 
pam este. t eorrt>no, porque VV Eh:x:. p•-ovu- •lo B;liiC • de lu,:{lnterra, que elle mere<.-eu do 
caram-me nominalmente a P..•ta analy~e ; co- eommet·cio de LonJres e do po·1o inglez a 
meéei diz·Jndü que VV. EEx:. tirlh•trn f .. itn rnaiol' 'prov;L •le Clonfianç•• jámai'ô d"da a. um 
ma.l em querer conhecer eslas verdades duras· e:;tabelecir:oerlto rle Crtr·litO. 
de ouvir e até mesmo de dizer'. · Os negociant es reuniram-se e deelararam 
. ·o Srt,. FRANarsoo· GLYOBRIO _Eu disse ao que reC!lberbm todas t\S 11ot as do B.,nco ·da 

b Ai Õ 
t" Inglaterra, de cur;;o forç1do, como si ellas 

no r~ dep_ut~lo por ag ~s que tvesse a r ossem coove1•tiveis em ouro, e nin,!ttlem ra-
bondade de fazer ju~t<lmeote o que e:;ta. fa· cus:\rü aeeital' as notas do ba.oco pelo valor 
zendo. Eu disse que S. E~. tla.vfa ue sel" muito 
sevPro em 1•6111~0 ás cvncliçõeS. de solvabm nominal da. emis.~ão, como si ouro realmente 

. ~ dade do l!anco da. Republica. lhes fosse dado a vista a ao portador, quando 
· a.l:'resentadas ao troco. 

,s, Ex. está. Sflndo muito severo ; mas ha Aqui, meus senhores, não acontaceria o 
de ter paeiencia, que eu opportun"mente ·l!le mesmo, porque taes servicos sã.o uullt>S e até 
responda, e :;obratudo oão se esqlleÇa do QUl· neg:tt ivos: a.s not·•S do Ba.nco tb Repu!õlica. 
.dizia Na.poleão (na ultima. parte da t~l carta ~o repellidas como peste gotc' l pelos Est>t•IOS 
ao seu utinistro. onde ellt\S chegam; eu appetl p..ra os nobres 
. ó Sa. OtTICIC(- Sr. preSideute, eu o~vt dJputados de Minas, que ouviram isto do seu 

meio sot·1u-errdido .e ao mesmo t•·mpo mutto g.=werna.dor ba poucos t.lias. 
de:salentado. a in~Hgnação com que o nobre Sr. presidente, o banco de França. salvou a. 
del-'uta:jo por S. Paul<> iuvocou o povo rr~~cez França do maior desastre por que uquella na

.. e o ·.povo inglez para salie~tar o l"ehgtoso cão p4.>11eria passnr:· desapparecet• do mappa 
respeito qu~ elles teem pelas tõUas grand.~s tlas.nações,retalba.tla JleiO estl"c~ngeiro. Quan• 
instituições de·ered.ito. · . do a. Fraoça eru. invai:lirla relos allemã.es, os 
. E o nobre deputado ápp~Uava ~ra nós OU•· seus cam,IOS eram talados, a sua fortuna era 
tros, pedindo 0 mesmo respe1to. para o to . .fa de:>baz-ctt.nda e ~ po~o fr-.ancez levanta-

. Banco da. ttepubli~a . fi~rmítta~me S .. Ex. va·se como um só homem, em nome . da. 
que _ eu, na.· !lllllha ·alma de tJ~•trtot>~, bonra ·Dacional, em nome do patriotismo, 
de-reprasen~te da. _nação, em· nome d<_) da.q~~l1o que os tllhao da França. :tiu~am . :de 
~H, óio aceite a. eompara.q&~ que S. Ex . . ,mats sagrado, para ver a sua patna. hvre. ~ 
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invaRão inimiga, o governo francez appe llava 
para o B 1nco de Ft•.,aça e o banco achou-se 
com credittl p:1rtt pagar o enc>1 r go do Tlle
sour·o; em milhares de milhões de . francos, 
salvando a houra naciorJH I e obriga ndo os 
a ll emães a sahir imrn er lia.tamen te do so lo 
d •t patria . E qnando, se11 hores, no parlamento 
fra.ncez discutitH;e a t•e novação d~' tJrivilegio 
do Ba nco d .; Fr·ança e um rlepntado rlirig-iu 
da h,, L'cad>t ao tla nco a acc'1~ação de t r· r sido 
trll.irlor a França, por·que pr·estara a úxilio ao 
gol pe de e~rarto de ('lupoleão lll, ninguem se 
Jembr·ou cte dizer. que e~ ttl d!'f.lllt.uio f, zia a 
camp;mha do dr~seredito ao Ba11co da Franç<t 
e o b:1nco tambetn IJUD e>o tie lembt·ou de attri
buir qu o! quer baixa na V<tlot• t.las suas ;ocções 
ao facto de HlguHH1 o accusa t• no parlamento, 
Não houv e campanha de de 3CI'Hdito. Por que? 

Por·que ne~h 11CC11s 'ão, o relator da cr>rrtlli!~
são do úi'Çnmento levan tou-se e · defe url eu-·o 
com as pt ovns tiro~ rias dus ac tas das r·euniões 
da diJ'P.ct<·r·i<t do banco. 

E qrmnto es tasnspt~ita : qu P- desde 1852 vi
nha como uma cu lp<t inf<tmar o Banco de 
França, e!IA provnu qu·l nn n t~!J. o B .. nco de 
Franç:t tinha pre~tatlti <~Ux il io ao -g-o lpe de 
estadQ; que ~;i Napolo~ã.o lll tinba encontrado 
recursos no ba nco , é q ne lia via urn c .. ntracto 
pelo qna l o banco erfl otJriga.olo a entr·egar a :J 
g-overno a somma depo~itad.t no.:; seus co
fres. 

A confinnça. no banco ~ccentuava-se de 
modo incontest<tvel , qrt:111do o re lator da com
mis ão affit·m:wa: « Se11hores, o banco não 
pórle falli r·. não póde soffrer uma corrida, 
porqne si se désse hoje uma corrida soi.Jre o 
Banco de F ra nça, ~:> i e !I e pnzesse to los os seus 
emi:Jreg ;o dos em torlo8 o~ ~e ll8 g aichets , noi te e 
dia a trocar as suas noVos por ouro e ]Jrata, 
serião preci:>PS nada. menos t.le tres mezes p<tra 
chega.r á S• •a ultim<t moeda eort caixa, e o pa
nico estaria dtlsfr.ito an t es que o banco pu. 
desse esgotar a sua acti v a pu.rcella · de ou
ro . . . 

s·· . presirlente, se hoje se rlissesse que o go
verno, por urn ado de IJI'epo t. ··ncia, por urn 
ar-to destes que não tem ~ xpli.~açãu, ~i o go
verno do Brazil dissr•sse á nação : o governo 
não é respo tJsavel pelas not as do Banco da 
Repnblica, pergnnlt> á Canmra si no dia se
gnint haver·ia urn hJ'a?.ileiro que fi c11SSe, com 
uma nota n n boo lso, retit·ado o cr·edito da na
ção rl e,te inS!JtUtll. i C" paz de SUuSisti r a pe
na;; co •11 o ;;eu c1·erlito 1 

. Bastaria CJUe o Thes11nro manrlas 'e ret.il'ar 
do lnon.co irnmerli;~t· • m •nle o seu rlinheiro, 
exig-ü,se a. sua rlivida para qne ro banco hou
ve,;J>e f;o talmentoe de l'echar· as portas . 

outra, e o nobre deputado responde u- me com 
outro fac to . 

Não sAria cousn nova. 
O nobre deputado aJ•repellou-se immediata

rnenle ~om essa mesma proposição, cómo se 
fo:;se uma novidade. 

Per!!\lnto a S . Ex. si alguem se ' importou 
corn fl. f<t.llencia oio Banco rio.; "~s t ado:; Unidos, 
()I!R nrl11 o p r·Psidente da Rop·rbli cR. americana 
mnnrlon retirnr o rlept)sito, al li feito , do 
dinhe iro do Thezouro ~ 

\'ê o nobre r19puta'l•l flll fl isso não é f;tcto 
novo !los annaes da historia tinanceiva do 
rnundo . 

~in la o an no pa~~ado houve uma. muniei
paliila,Je em Phihrle lphia rrne foi Acc u~ada 
p~ lo f ·elo r! e niío h • ver retirado o r! e pn~ito, 
']Ue h"VÍ:=t f~ito.ein um hancn flll '1 v Rio 11 fa llir, 
11 · •nsurando-s~ acrPmentR o por!er publico que 
nii.n a c • utelara bem os interesses da muni-
cipalirlade . · 

() <;R, F'RANCI~C' 0LYCERIO- dá um aparte. 
(Hrt. outros roparle< .). · 

o SR . OrTICICA - Neste paiz não se. faz 
o qn~ V • . Ex. quer que seja o nosso procedi
mento . 

0 ~R . FRANCISCO GLYCERIO- dá outro 
flparte . 

o SR. OrTICICA - V . Ex: , está en gan ·• r! o ; 
o Bn.nco rl e F·r·an ça nunc~ tAve saldo do The
somo em auxilio á .sua má si tuf1Çao. 

0 SR . FRANCISCO GLICERIO - Não diSSe 
isso. 

O SR. JoÃo. «:E SIQUEIRA - rlá um aparte. 

O ~R. OrTICICA - Sr . presirlPnte. o Bnnco 
rle Tn z lnterra tnmhAm tevA a uxilio· do Banco 
dP. Frnnç 1, de 60 milhões de libras, em occa
sião •le (:r i se. 

C'omprehendo essé nuxilio de. hanco a b~.n co 
e não se i por rrne o B~nco •la Republi ·m n iio 
recnrre a ou tt•os h · J OCCÍ~ rln pt• oça, [l>lfll l]ite o 
anxiliPm, s i elle está em boas contlições, se 
elle tem credito. · 

o SR . PRESIDENTE - Observo ao nobre 
deputado que a hora está d~.da . 

o SR. OrTrcrcA - Sr. presidente, vou con
clnir, mesmo porrrue n ·otnrRimr,nte · t e1·ei de 
oc11npar a. t• iiJn rt a sol •re ~>~tfl mARmo assnmpt.o, 
rr nando arn ·rf>r>er o snhstitntivo. Qllfl tem 
;.;irlo nm mystel'io, que e:stá em g·esta(ão ha 
tan tos 1lias . .. 

o SR. LAURO MuLT,FR - As;im mesmo nao 
e,;tfi em e l;t.bor,çtio hn. t <t uto te iJJpo,· como 

o SR . Jo ,\.n DE '-'IQUIRA - Era o governo 
declnrar a f:il iPn cÍ<I. 

esteve o pre~eute prn.iecto. . 

OSR. OlTirlCA : - ~r . . presirl ,nte., estab~-. 
leci um·á argumentaçãO, tirando illaÇão M 

O SR .. JoÃo DE SIQUEIRA- Y~ Ex. deve 
ter p,aci.eocia, , me;~cy~Ç>.. _porque levou mezes a 
fór!llUlar este projecto. 
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O SR . 11ITICISA - Não levei mezes a for
mular o pro.j ecto ; é engano de V. I~x:. 

Eu vou conclui r·. Sr presi.feote com a. 
resposta a umn. intel"rogação, qne .:m form , lei, 
p11.ra. q .•1e o::; nobres deputados conhBç, m o 
estado do Banco da. Republ ic<t e se el I e póde 
reconstruir-se a custa do Thes ,ur·o publico. . 

.Q•: nto e~te banco Jà cu:ltotJ ao The .. wnr .. 
ptlblJCn; por· O!ltril, do quanto o Banco di! Re
pul.~lica é devedor· ao The::;ouro naci >nfll ? 

TO'ltemos os algarismos do seu· ultimo b <.t- · 
lanço: 

Gauçõrs- 12.5\15:000$; emis,ão rle che-, 
qnes em our••. que ··ll e r"cei •ea di1 a!fantleo·a 
dos p ·rtteuhl"e::; qu rnd o pagara rn o ünpo~t~ 
de imp•wLt.çã.o em onro ao c~mbio de 18 e 
iam leval-oao Th·~~<llJr'O publico <•O valor· de 
8$R90 = : 4 8. 5.: 000$0ÕO. . 

Ha u .na conta esiJ"C;,r.J IJil" é a couta cor
rente no v;llor· rle 24.999:00H$<l00. 

Ha m>~i:l tr na co• r h de vel:t,Ja de ouro no 
valo r de 7 570: 000$000. 

A som·na tot>~l é de 59.219:00•t$'100. 
Desta Ju. purcella.,; nu v,tlnr •ie . 21 mil e 

tanto:; conto;; em nuro qne hoje r ep r·eso>nt.am 
talvez m;IÍS le· 50 mil conto,; ; H divi. la. ser·,'\ 
com o agio do our·o, de 80 a 90 mil contos. ' 

Accreticen le·~e a isto, j.ianl sn.bú quanto o 
Banco d,, H.epuhlica t ·rá custado '0 certo a:, 
Thez,mr·o, as notas o\o Ban.:o do Rr·"_zi l. Qllrl 

uào snb.;titrtiu. no valor' de 44.420;2l0$<'l ,~.
nota:< •lo Th "zouro,.a. cujo resgrte e lle licou 
obr·igado, p r!'<1 o que ernittiu nntas no t ·ipltt 
do ouro depositado e n tlo rdsg , tou, no valor 
de 88 mil contns . 

A somtrta .total sera de 170 a 180 mH 
conto~. 

Aqui está a r espnnsabilich.:'de do Banco da. 
Repu· ,1 ica com o Thezouro . 

Sr. presi leu te, o c 1 pital do hanco é de 
135 mil corto.; ; porque não s' pó•l e adrnittir 
essa ÍDlB:!r>t.liS 'lQàO do Capital. peh1 Q11Rl 11 

banco, violando fl>tgra ntemente a lei da$ 
·soderlades ar;lOnym•ts, des falcou o se ti' capi t:r 1 
em 50 rml cnn tos H m·• i:; 15 111 i 1 cor r to; qrre ligu 
ranJ no balanço sob o titnlo rle enna rc;·os d 
emissã<l:" sn;t respons•bili ·Lrde monte a 170 
mil contos, somma. esta qne vai além do .;eq 
.capital realizado e quasi ao seu capital 
nominal. 

Si o Thesou ro Pablico q tlizes-;e cnmprir >1 lei 
para. snl v'•gnad,tr o;; sens dir8itos, o B •.D•'O 
da RApuhlic.t teria nec •ssaria.mente dfl f·"C1rar · 
as pot·tns, por n•'\o pos:;uir ac ti vo s utfi ·~iente 
par·n., a" rnen lS. s tl•lar o.,; C')mpro rniti.;ns fJU · 
tem co:n o f h ·zouro, fJ•ranto mais cn mprir Oti 
seus deV<'res pa"a os por't •dvr·es dits sua~ 
notas n para o- seu~ accionbtas. 

Sr. P ' ·e~i lente. ne~ta hora da noite snr·h 
indesr.ulprve l querer at•usar por mab temp" 
di1 nttene?í.n d:r C<ba. 

Agr"dAço a.us meus illustres colleglls, que 
se submetteram a ouvir estas phrases amar-

g-as, qu ~ eu pronuncio constr11 ngirlamente, 
ptlrque etita posição não é agradavel a uin
guern. 

O; nobres deputados hã.o de fazer a justiça 
•l · acredi ta.!' que fa.llo de acc .• rtlo eoru a:s 
mirihas con vtcçõr'S, cotn estu•lo severo, com a 
·:l'itica intparcral rlaiJ llPlle qrJe co•nprrjhende 
:r. gravidadP. dn, situ11ção a que . chegou a sna. 
p rtri a. e se a rrereia dos maiAS fntur·os que a 

me:ctçam ; que fa llo sem o·lio, sem ohe<te.'er 
·r. intere~ses ontr·os IJile niio S i~jarn os cto m .js 
~· ncer"o d<~SP.jo de S·Jiver·mos a cri,;e tremA nda. 
·1a 'Jll Ll ja estamos a mais rle meio cami 11 h o. 

Tenho hern pr:•sente a responsabilidHde 
'mrnens•r. do r·epl'esr~ nt : rnte da· n:~ção, no mo
rn.~nt•l act na! ; relator ria cornmb;são :le orça
•nento, n. de m,,;,_ cnntiança da C.Lm>1.ra, a de 
·n;; b rPsponsabilidad.•, per·t encenrlo á com
rn'ssão P ' IT'il a qual ·e.-;tão ctif'igiua.s todiiS as 
vi;trr.w <lo. povo l'razileiro que geme corn a 
:morrnal'rlarl8 do-; preços dus getler·os de pri
tnRir·a nt~ce::;~irl•rrle a Cnm r.ra compl'ehe ntle, 
q tle ~ esinag• ndo todos ns·m ·us serttimeutos 
pu1·v ·ntur·a. rle eon<"lescenrl oe ncht , 'o 1uejá tive 
• fr·,nqnet.a de da.r prova n L-; ta c:-rsa, que eu 
eomprreçn hojli\. e venho pôr a nu est<l::l mise
r•as rle nossa, vida socin.l, o:f ahu;sos que se 
cornmetteram quanto a emi.;sões bancari<ts. 

IVLts, SI'. p r·e.;irlente fa lia em nome dos 
in te r·esses nacionaes fJUe e,tã.o em jogoo; não 
me rleixn guiar por paixõ>S pessoaes, nem por 
-entimentos outros q1; e não ~e,jam o amor por 
e:::ta l{epn hlica que com• lÇ: ~ e cujos pussos, 
•in:la vacillantes, sign.ifi ,~a tH o de~camhrr.r 
r·api lo p<tt'ot o re . .rimtm do deficit no qu:rl a 
:rwnarchin, sempre. viv:ôU e qne conconnu 
p rra QUfl a na;ào · cheg,J.sse á di vidct que ja 
f.'esa bast rn te no seu orç·1mento. 

Do •ninado por <::sses sen timentos, perante o 
•ssombro do fnturo -tina11cdro que não se 
pôde prr,ver qual sej,r, deante rles ta vtcilla
ção enorme elos proprius poder'"S publicos, 
']ll'l não tflm ,.,in•ht dire'ção hem firrri au/.l. pa1'a 
onde se e nc tmi 11hern ; em jogo com esbt des
odrmtn.çã·• tinanc •it'a que ::;e <tpos~ou da l{e
pultlíc' e produ,iu •!.stes males, em face desta 
·ração que geme sobrecarr-ego tdlt de imrostos, 
·p1e cla.m:r todos os dia< pela melhoria do 
m ·io cit·cnhnte, qu'l ollrl g'<t o operaria a 
tão pocter cornpr •r nem o pão p ·ra. os SflUS 

filhos, qurnvlo to las as c[:, s.;es da socie<l>tde 
-nff;·em, qn·• ndo t<Jdos c Iam >lll contra os e;;c<1.ll 
•h lo.;. de que se <ll'i~ti n"ram fortunas >tccnm u
la t!as à cn-t 1. çLtS ernis,ÕR:l, do jogo CJUG se 
lrvanton d <>sht·:~grdo à frcJ do p ·IZ ; qunn,lo 
e~te povo cln.ma pelns lei~ qn rl devf\m resoi
V•< roprn'•lem:J, V . Ex. comprehende qtre é 

·Jl•'Ce.;s •rin no menos . de.;rln qm:l nã.J se possa 
toc·r.r <~m tr•rl<1s AS cltagas, IJU<:l se applique o 
f,;rt'tl enr bt·aza d ,, uma cl'itica severi1 sobre o 
·1ue rle ruim foi f.~ito, cortando a cor
rente que se pretende formar .Para. soccorrer 
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-. ' .. •Sés.sá~' exri ao de setembro de i8n2 
-d. 

h;á~\i'~~~~i.'~&L-'~~g:ra:cit pnblica · E' n~- ftcios, afim de qu13 JO.lvemns este pait. (Muito~ 
:.,.·roeE:iiaiiO: 'di.Zet> 'fi:.' nação. cp1e ella; nãQ póde bem.) . 
t:; (léix••r~d~:•re5Pbi·1gâi'·:se 4essa divUa que con· : Ainda é temtJo, senhore~; é preciso que nito 
. :: ~~~h·üt:pâ,i'ôfsetis ei·rus~. · _ ~ · · . · · coosint·•mos que depois ue 60. a.noos dtt . cre
·; -:o ··po-vo' e:qúe ha. decooh'lbDlr para _o pa~n.- dHo ininterrompído, _mantido com n mais es-
. ment-6·· (:JO. papel báncitrio emltti•IO . a da~· ·:rqpU:IOSa severi!Lt~e,. ·sejam~s _levados a 
oobei'ÍO~desSàs emis..õos 'lUe estão clesva.Jorl• qtt.~brar . esta . t1•_ad1~0 de j' prob~t!nde, que 

: ~;•s'-e ·:oem' _meios de · ser resgata•las ; m~s deve ser· contuJUadu com ·a maJor honm., 
·· · qoe~tiej ;, 50mente este o couting• nt~ a . -pedH· cou:iQ o ml\i~ alto attest.du d:t riqueza do 
· · ~o· · povo qu' pt~ga, contribuinte re:sponsa.vel Brazil, -da grande Republica sul-:1.meriC<1oa,_ 
·:·pelns.er·r"s do governo: ~t~~o. de corupro- elevnndo o seu credito tanto quanto o- me
: --m>~tttmet.t.o para. o Cl'AdJto pubrtc..•, chega n. -cece, no iutedor <'orno oo exterior ! (Muitq 
oex\'loraÇão as. . condesc•udencia. dos puderes bem, .'!luilo bem. O Óralto,. ·ê 1nuitr, ~O·flpr~ 

: pti 1litl0s, não mais sa patrocinem institutos 1nenM.do pelos Srs. deputados, Prolo11{fo.d.a.s 
coud.,ma:tdos; ~~vohim,•n•lo as . re::~poosabili- $1ll'Ca.s de tnlm.as nas g leria.,, 

·. dadas do .Thesouro Nacional ! A. discussão fica a.diatla. pela hora • . 
----n&vi)gara~tir ao8 nobres depu tido~ cujos Ordem dos tmba.lho.i da s9g11int. sessão no-

. · fnluitoueconheço niio serem outros siuão o:> cturna.Continuação da 2• di~cussão do projecro 

.. qua,nie .tr~~m. a trii1una, cuiddl' de. r~orga· n . 183, de-te anno. resta.Lelecendo a. i~i n • 
. 'nisàr .as no~s finan,;~s. qne lls a, tu h~ ob· 3403 de 24 de novembro de 1888, com u mo· 
•. ser.v'ações são Iilbas do e:;tudo o hl&is cou .. ditca.çõ.:s que indica, e fixa o praso den·ro do 
'. st:lnte, na dtscrirnioacã<l . de todas estas qua.l devem os a.eltxa.es ba.nc s de'emissão en
. · V:~~bas,. no collecciona.meoto de toJu$ estas trar no regimen de8ta lei. A.utoris&ogoverno; 
. · n'ot~s, pP.rdendo noutes e noutes sempre . tendu a. assumir a responsabida.de dai nota.s dos que 
~in -vit\tà ·a re>~ponsabilidade que SOlll'e mim não puderem OU quizerem sul-metter·re. ao • 

·. ;_~ e . a respoos<~.bilida.d<! da Ca.lt~:m~ quem·~~. mesmo regimen ; a providenciar, quanto á · 
tra.Iis_!eriu ; perante os · result .. dos a que. substituição, Jl<•r notas 1!o Thesouro, da!l que 
cheguei .. bão de · pe_rmi.ttir-me que eu- forem rel.'cbida.s, e a rescindir ocontracto com 
appelli( coma ·ma:xh:na..confianç,, pàra o Cou- o Ban o da R(~publica. para. o resgat& do pa
trr.e~o .)~~cloual, 9-ue eu _descance nq seu pPl-moeda..limitado este. á somma. · actual e 
_patftGlrsmo , pura • que '!e'xemos de . pru:te ftoito o re~a.te con;brme aqnt>ll&. lei e com os 

,-·: tMos ·.os. interesses part1cuhre.::;, .que mu•to recursos annua!mente decretados. . 
àlio:cla.riia.m P-' l"'J. · se bzer~-onvir,_. atim de 

· tratar ~~P,eoas ;~o interessa p'ublico,_ do futn~o .Levanta-se a. sés;;ão às 10 hor~·-e45 minutos' 
·· ~a patt~1 _qoe~ eXige de: nóS os m~.~:1ores .sacr1- da noote. · · · · .. -• 
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